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Samenvatting 
 
Om de brandweer de belangrijkste kerntaak, het blussen van branden, te kunnen laten 
uitvoeren beschikt Brandweer Bergen over een uitgebreid materieel arsenaal. Dit wordt 
hoogwaardig onderhouden en regelmatig vervangen om de veiligheid en betrouwbaarheid te 
garanderen.  Hiervoor zijn specifieke afschrijvingstermijnen uitgegeven door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en recent geactualiseerd door de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. 
Brandweer Bergen monitoort deze termijnen jaarlijks en bepaalt vervolgens of vervangingen 
veilig kunnen worden uitgesteld of juist eerder plaats moeten vinden. 
 
In dit beleidsplan wordt aangegeven welk materieel volgens de huidige inzichten de komende 
vier jaar moet worden vervangen. Uiteraard wordt bij de vervanging tevens gekeken of innovatie 
noodzakelijk is. Enerzijds wordt door Brandweer Bergen zelf onderzoek gedaan naar Innovatie 
en anderzijds worden de ontwikkelingen in de markt en bij buurgemeenten gevolgd.  
 
De afgelopen twee jaar heeft het materieel van Brandweer Bergen een ongelooflijke hoge 
belasting doorstaan. Er zijn uren gemaakt door de vrijwilligers die uitstijgen boven de uren van 
een beroepsorganisatie in grote steden. Hierdoor is een aantal vervangingen eerder 
noodzakelijk dan gepland. Ook staat het nut en de noodzaak van aanwezig materieel ter 
discussie. Hiervoor geldt dat deze discussie eerst moet zijn afgesloten, voordat we tot 
vervanging overgaan. Deze vervanging wordt uitgesteld tot 2013, maar er wordt continu  
bekeken of dit veilig kan. De consequentie hiervan kan zijn dat dure reparaties noodzakelijk zijn 
voor dit materieel, zolang niet wordt uitgesloten dat dit materieel noodzakelijk is.  
 
Voor het beheer en onderhoud van het materieel / materiaal wordt een materiaalbeheers-
systeem aangeschaft. Een dergelijk systeem biedt de mogelijkheid om de juiste 
managementinformatie te genereren. Ook voor de regionalisering is het belangrijk om over een 
dergelijk systeem te beschikken, zodat kan worden aangetoond welke kwaliteit 
brandweermaterieel Bergen heeft bij de regionalisering.  
 
Bij aankopen die niet regionaal geschieden is het inkoopbeleid van de onze gemeente leidend, 
waarbij wij een zeer sterke voorkeur hebben voor lokale ondernemers.  Daar waar kosten- of 
efficiëntievoordeel valt te behalen worden aankopen samen met andere brandweerkorpsen of 
regionaal gedaan.  Daarnaast kan in voorkomende gevallen ook samenwerking met andere 
eenheden binnen onze gemeente worden gezocht. De gemeentelijke inkoper adviseert en 
ondersteunt de brandweer bij grotere inkooptrajecten. De komende vier jaar wordt actief de 
samenwerking gezocht en wordt er zoveel mogelijk regionaal of intergemeentelijk ingekocht.  
 
Acties uit dit beleidsplan zijn: 

- Het synchroniseren en aanpassen van de afschrijftermijnen; 
- De uitrukorganisatie voorzien van oefenkleding volgens landelijke richtlijnen; 
- De vrijwilligers voorzien van sportkleding; 
- Het aanschaffen van brommers voor een snellere uitruk; 

- Het aanschaffen van een waterwagen. 
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1. Inleiding 
Dit beleidsplan geeft de beleidsvoornemens en doelstellingen op het gebied van materieel en 
materiaal voor de jaren 2011-2015 weer.  
Wij kunnen het ons gezien onze verantwoordelijkheid, niet veroorloven dat 
brandweermiddelen niet of slecht functioneren of gebreken vertonen waardoor het functioneren 
wordt bemoeilijkt. 
Hetzelfde kan gezegd worden over brandweermiddelen die onveilige, gezondheidsschadelijke 
en/of milieuonvriendelijke situaties inhouden of tot gevolg hebben. 
Om in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit te oefenen op het voorkomen van dergelijke 
situaties is het noodzakelijk dat: 

1. 
deze meegenomen worden in het verwervingsproces; 

2. 
onderhouden, geïnspecteerd en/of gekeurd worden; 

3. 
worden opgeslagen; 

4. 
de voorschriften van de fabrikant / leverancier evenals eigen organisatorische 
voorschriften; 

5. 
zijn en/of worden; 

6. actief initiatieven worden genomen op het gebied van innovatie.  
 
Om het geheel van en de onderlinge verhoudingen in organisatie, activiteiten en personele 
en materiële middelen voor iedereen duidelijk navolgbaar te maken is een materieelbeleidsplan 
noodzakelijk. Het materieelbeleidsplan beperkt zich tot de brandweermiddelen ten behoeve van de 
repressieve taakstelling.  

  

2. Doelen 
1. Het voeren van een effectief en efficiënt beleid voor materieel en materialen van de 

brandweer van de gemeente Bergen-nh. 
2. Het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, richtlijnen en normen. 
3. Een evenwichtig en aanvaardbaar financieel beleid voor een zo gunstig en economisch 

mogelijke exploitatie van de brandweermiddelen. 
4. Afstemming met de door de Veiligheidsregio vastgestelde afschrijvingstermijnen om 

aansluiting te vinden met regionale bulk-inkoop. 
5. Afstemming met de in de verordening Brandveiligheid en hulpverlening genoemde taken. 

 

3. Leeswijzer 
In hoofdstuk 4 wordt de materieelsterkte nader toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de 
huidige situatie van het materieelbeleid beschreven. De beleidsdoelstellingen die nodig zijn om 
de gewenste situatie te bereiken worden beschreven in hoofdstuk 6.  
In hoofdstuk 7 zijn de beleidsdoelstellingen 2011-2015 opgenomen. Hoofdstuk 8 behandelt 
vervolgens de financiële vertaling in de vorm van de vervangingstabel 2011-2025. 
 

4. Materieelsterkte 
De omvang van de brandweer Bergen met de bijbehorende materieelsterkte is vastgesteld op 
10 oktober 2010 in de “Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening”.  
De basis van die regeling komt voort uit o.a.: 

• Wet veiligheidsregio‟s; 
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• Regionaal Repressief Dekkingsplan (handleiding brandweerzorg); 
• De verplichtingen vanuit de Veiligheidsregio; 
• Beleidsplan Repressie. 

 

4.1. Rollend materieel 
Op basis van de taken die de brandweer moet uitvoeren zoals omschreven in de regeling 
Brandveiligheid en Hulpverlening en uitgewerkt in het beleidsplan Repressie is de omvang van 
het rollend materieel vastgesteld. Het bestaat uit de volgende voertuigen. 
 

Omschrijving Voertuig Merk Bouw 
jaar 

Niet repressief    

BGN 693 Personen auto Renault Scenic 2001 

BGN 694 Personen auto Renault Scenic 2001 

BGN 661 Materiaalvoertuig               4x4 Mitsubishi 1990 

BGN 623 Personenvoertuig (Jeugd) brandweer Mercedes 308D 1995 

    

Repressief    

Post Bergen    

BGN 748 Tankautospuit                  TS Mercedes 1325 2007 

BGN 643  Tankautospuit                  TS Mercedes   914 1992 

BGN 651 Autoladder                        AL Mercedes 1120 1989 

BGN 582 Verkenningsvoertuig         PM 4x4 Hyundai Starex 2006 

    

Post Egmond     

BGN 749 Tankautospuit                  TS 4x4 Mercedes 1832 2006 

BGN 642 Tankautospuit                  TS  Mercedes 1117 1995 

BGN 672 Personeel/materieel         WVD Mercedes 313 2004 

BGN 583 Verkenningsvoertuig         PM 4x4 Hyundai Starex 2006 

 Motorspuitaanhanger   

    

Post Schoorl    

BGN 624 Tankautospuit                  TS Mercedes 2010 

BGN 649 Tankautospuit                  TS 4x4 Mercedes 2008 

BGN 581 Verkenningsvoertuig         PM 4x4 Hyundai Starex 2006 

BGN 584 Personen/materieel Mercedes sprinter 2009 

 Motorspuitaanhanger   

 Slangenwagenaanhanger   
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Overzicht van de voertuigen 
 
 
Bergen  

 

Tankautospuit - 748 

Mercedes-Benz Type Atego 1325F  
4 x 2 Automaat Bouwjaar 2007  

Ladderwagen - 651 

Mercedes 1120 automaat  
Bouwjaar 1989 

 

 

 

Tankautospuit - 643 

Mercedes 914 automaat 
Bouwjaar 1992 

Verkenningsvoertuig/PM 582 

Hyundai Starex 4x4 automaat 
Bouwjaar 2006 
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Egmond aan Zee 

 

Verkenningsvoertuig/PM 583 

Hyundai Starx 4x4 automaat 
Bouwjaar 2006 

Bosbrandbestrijdingsvoertuig 749 

Mercedes Actros 1832 4x4 automaat 
Bouwjaar 2006 

 

Egmond aan den Hoef 

 

Personeel/materiaalwagen - 672 

Mercedes 313 Sprinter 
bouwjaar 2004 

 

Egmond Binnen 

 

Tankautospuit 642  
Mercedes 1117 handgeschakeld 

Bouwjaar 1995 
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Schoorl 

 

Bosbrandbestrijdingsvoertuig 649 

Mercedes 1832 4x4 automaat 
Bouwjaar 2008 

Verkenningsvoertuig/PM 581 
Hyundai Starex 4x4 automaat 
Bouwjaar 2006 

 
 
 
Groet 

 

TankaTankautospuit 624 

Mercedes Atego 4x2 automaat 
Bouwjaar 2010 

Personeel materiaal - 584 

Mercedes Sprinter automaat 
Bouwjaar 2009 

 

 
 
  



 

- 9 - 
 

Algemeen 

 

Dienstauto’s 693 en 694 Renault Scenic 1.6 automaat 

bouwjaar 2001 

 

 

             
 
 
 

 

       
   

 
  

Personeel/Materiaalwagen - 623 

Mercedes 308 gesloten bestelwagen 
Bouwjaar 1995 
Jeugd brandweer 

Materiaalwagen - 661 

Mitsubishi L300 
4x4 handgeschakeld 
Bouwjaar 1989 
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4.2. Overige materialen 
 
Naast rollend materieel heeft brandweer Bergen een veelheid aan materialen in gebruik ten 
behoeve van de repressieve taakuitoefening. In deze groep is onderscheid te maken tussen 
„grote materialen‟ en „klein materiaal‟.  

 
 

5. Huidige situatie 
 
 

5.1. Materieel- en materiaalbeleid 
Het materieel- en materiaal afschrijvingsbeleid van de brandweer Bergen bestaat uit een 
vervangingsschema met daarin de periodieke vervanging van het meest belangrijke en 
kostbare materieel en materiaal. Hierin is de aanschaf van materieel/materiaal met een 
aanschafwaarde van meer dan de door de gemeente vastgestelde drempelwaarde opgenomen. 
Voor de overige materialen wordt veelal niet volgens een vastgesteld beleid bepaald in 
hoeverre vervanging noodzakelijk is. Dit is vaak gebaseerd op uitval. Dit kan de repressieve 
inzetbaarheid in gevaar brengen. Het gevolg hiervan is een versnippering in de aankopen met 
een veelheid aan vervangingsdata.  
 
 

5.2. Afschrijving 
Binnen de brandweer Bergen gelden verschillende afschrijvingstermijnen voor diverse 
materialen.  
Deze afschrijvingstermijnen zijn niet in alle gevallen conform BZK-richtlijnen. Voor een deel van 
het materiaal geldt dat afschrijvingstermijnen al lang zijn overschreden en dat er niet tot 
vervanging is overgegaan. In het verleden is tevens de vervanging van een aantal zaken 
uitgesteld. Hierbij staat voorop dat de betrouwbaarheid van het materieel/materiaal 
gegarandeerd is. Hierdoor is er uiteraard een verschil tussen de financieel technische- en de 
brandweertechnische afschrijving. 
 

5.3. Rollend materieel 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft voorschriften 
opgesteld voor de uitvoering en bepakking van brandweervoertuigen, de zogenaamde 
standaardbepakking. De voertuigen van de brandweer Bergen zijn nog niet allemaal bepakt 
volgens deze standaardbepakkingslijst. In de begroting & afdelingsplanning 2011 is voorzien 
dat eind 2011 alle voertuigen voldoen aan de voorschriften. Daarnaast zijn gebiedsgebonden 
uitrustingsstukken toegevoegd. De Brandweer Bergen beschikt over specifieke voertuigen, 
toegespitst op een speciale taak en afgestemd op lokale risico‟s. Voor de inbreng van de 
brandweertechnische expertise is een voertuigencommissie samengesteld bestaande uit de 
officier preparatie/materieel,  één MT-lid en één vrijwilliger per post. 
 

5.4. Kleding 
Het personeel van de kantoororganisatie gaat gekleed in het landelijke vastgestelde uniform.   
Elke vrijwilliger ontvangt naast bluskleding, kazerne(oefen)kleding en een pakket uniformkleding 
voor officiële gelegenheden.  
Voor wat betreft de uitrukkleding is onlangs voor de vrijwilligers van de post Bergen en Schoorl 
nieuwe bluskleding aangeschaft. Hierdoor zijn alle vrijwilligers van de drie posten voorzien van 
dezelfde bluskleding. Bluskleding (laarzen, kleding en helmen) is opgenomen in het 
investerings-/vervangingsoverzicht. 
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Voor de inbreng van de brandweertechnische expertise is een kledingcommissie samengesteld 
bestaande uit de officier preparatie/materieel, één MT-lid en één vrijwilliger per post. 
 

5.5. Communicatieapparatuur 
Ook communicatieapparatuur is van essentieel belang bij repressieve werkzaamheden. 
De kwaliteit (de levensduur van de accu‟s) en kwantiteit van de communicatieapparatuur,  is 
nog niet op het gewenste niveau. Voor de inbreng van de brandweertechnische expertise is een 
verbindingscommissie samengesteld bestaande uit de officier preparatie/materieel, één MT-lid 
en één vrijwilliger per post. 
 

5.6. Overige materialen 
De Brandweer Bergen beschikt over een veelheid aan materialen en gereedschappen die nodig 
zijn voor de repressieve werkzaamheden. Er is een categorie „grote materialen‟. Te denken valt 
aan o.a. ademluchtapparatuur, hydraulisch redgereedschap en waterkanonnen. Alle „grote‟ 
materialen, met een aanschafwaarde dan meer dan € 5.000 zijn opgenomen in het 
vervangingsschema. Hierdoor wordt inzichtelijk wanneer vervanging moet plaats vinden.   Het 
„kleine‟ materiaall kent niet altijd een vastgestelde levensduur. Vervanging vindt plaats bij afkeur 
of uitval. Onder klein materieel worden onder andere watervoerende armaturen, zaklampen, 
verlichtingssets en bijvoorbeeld klokpompen verstaan. Vanuit de begrotingspost „materialen‟ 
wordt de aanschaf en vervanging van deze kleine materialen bekostigd.  Op basis van adhoc 
beslissingen, vaak ingegeven door afkeur of dure reparaties, wordt besloten tot vervanging. Dit 
„klein materiaal‟ is niet opgenomen in de vervanginglijst. Voor de overige materialen wordt geen 
voorraadadministratie bijgehouden, waardoor managementinformatie ontbreekt. 
 

5.7. Onderhoud en beheer 
Het onderhoud van het rollend materieel bij de brandweer wordt uitgevoerd conform de 
voorschriften van de leverancier. Materialen worden, voor zover van toepassing, periodiek 
gecertificeerd dan wel gekeurd. Jaarlijks onderhoud en reparaties worden voornamelijk 
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. In praktische zin betekent dit dat er voor een 
belangrijk deel van de materialen van de brandweer contracten zijn afgesloten voor controle / 
certificatie.  Het beheer van het onderhoud is onvoldoende gestructureerd. 
Managementinformatie ontbreekt. Voor het beheer en onderhoud van de ademlucht-apparatuur 
is wel programmatuur beschikbaar, maar dit wordt nog niet optimaal gebruikt. 
Registratie van inkoop en verbruik van materialen vindt niet plaats. Materialen bevinden zich op 
diverse locaties. Door het ontbreken van een registratiesysteem is sturing niet mogelijk. 
 

5.8. Inkoop 
Gezamenlijke inkoop met andere korpsen komt niet of nauwelijks voor; veelal wordt 
eigenhandig elke aankoop gedaan. Door de veelheid aan vervangingsdata vindt weinig 
clustering van aankopen plaats. Bij de aankoop tankautospuiten en uniformkleding vindt een  
door de Veiligheidsregio georganiseerde Europese aanbesteding plaats. 
Aankoop van materieel / materiaal vindt, zoveel mogelijk, plaats conform het gemeentelijke 
aankoopbeleid. Conform de door de gemeente vastgestelde procedure wordt de gemeentelijke 
inkoper betrokken bij het inkoopproces. Voor de inbreng van de brandweertechnische expertise 
is een materiaalcommissie samengesteld bestaande uit de officier preparatie/materieel, de 
medewerker repressie/preparatie brandweer en één vrijwilliger per post. 
 
 

5.9. Gebruik voertuigen en materiaal 
Er is geen beleid voor het gebruik voor voertuigen en materieel. In 2009 is er één klacht 
geweest over het gebruik van een dienstvoertuig. 
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5.10. Jeugdbrandweer 
De jeugdbrandweer beschikt over afgedankte oefenmaterialen. Hierdoor heeft het oefenen 
geen realistisch karakter. Ook qua kleding kan er het e.e.a. verbeterd worden. 
 

6. Gewenste situatie 

 

6.1. Materieel beleid 
Brandweer Bergen voert een effectief vooruitstrevend materieelbeleid door: 

• Efficiënte en kostenbewuste gezamenlijke aankoop van middelen, afgestemd op de 
lokale risico‟s; 

• Gestructureerd beheer en onderhoud en uitgevoerd conform wetgeving en/of richtlijnen; 
• Aansluiting zoeken bij landelijke- en regionale ontwikkelingen en innovatieve projecten; 
• Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen in de infrastructuur en het materieel / 

materiaal hier op afstemmen; 
• Afstemming op haar taken. 

 

6.2. Afschrijving 
Als richtlijn voor de vervanging groot materiaal wordt aansluiting gezocht bij de door de 
afschrijvingstermijnen die de Veiligheidsregio Noord Holland Noord hanteert. Aansluiting voor 
deelname bij bulkaankopen van de Veiligheidsregio en de op hande zijnde regionalisering 
liggen hieraan ten grondslag ( bijlage 2). Gevolg hiervan is dat een aantal  
afschrijvingstermijnen opnieuw moeten worden vastgesteld. Om de bedrijfszekerheid van de 
brandweermiddelen gedurende de gehele levensduur zeker te stellen en zodoende steeds te 
kunnen beschikken over de juiste en geschikte onderdelen, wordt in beginsel geen uitzondering 
gemaakt op de gestelde levensduur. Bij uitzondering, om gegronde redenen, kan de 
commandant besluiten vervanging uit te stellen of te vervroegen. Zoals gezegd gaan we de 
afschrijvingstermijnen voor nieuwe investeringen aanpassen aan de regionaal gehanteerde 
afschrijvingstermijnen van de Veiligheidsregio. 
 

6.3. Rollend materieel 
Alle repressieve voertuigen binnen de brandweer Bergen voldoen eind 2011 aan de 
bepakkingvoorschriften van de Veiligheidsregio NHN, dit ten behoeve van het grootschalig 
optreden binnen en buiten de gemeente/regio. De bepakking wordt aangevuld met 
gebiedsgebonden uitrustingsstukken. Het streven is erop gericht om de voertuigen zoveel 
mogelijk multifunctioneel inzetbaar te maken door meerdere functies in één voertuig onder te 
brengen.  
 

6.4. Communicatie apparatuur 
Het is van belang om informatie ten behoeve van de repressieve dienst digitaal in de 
uitrukvoertuigen beschikbaar te hebben. Het gaat bijvoorbeeld om bereikbaarheidskaarten, 
informatie over gevaarlijke stoffen, voertuiginformatie bij ongevallen en routenavigatie.  
De eventuele aanschaf van een digitaal informatiesysteem staat gepland in 2012. De 
communicatie wordt conform het beleid van de Veiligheidsregio gevoerd via C2000. Eveneens 
conform dit beleid worden portofoons “op de man” aangeschaft. Omdat de verwachting is dat er 
in 2013 een portofoon ontwikkeld is waarmee probleemloos via C2000 gecommuniceerd kan 
worden vindt de aanschaf van de nieuwe portofoons in dat jaar plaats. In een over dit 
onderwerp op te stellen notitie en plan van eisen worden alle ontwikkelingen, om de ontvangst 
te verbeteren, opgenomen. 
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6.5. Kleding 
De brandweren in Nederland hebben drie soorten kledingpakketten. Voor de uniformkleding en 
de oefenkleding willen we voldoen aan de landelijke eisen. Voor de sportkleding willen we 
representatief zijn als Brandweer Bergen met tevens ruimte voor lokale inkleuring door de 
blusgroepen. 
Uniformkleding 
Het beleid van de Brandweer Bergen is erop gericht de vrijwilligers te voorzien van het nieuwe 
brandweeruniform conform de regionaal vastgestelde kledingpakketten. Het uniform wordt 
gedragen conform het nieuwe landelijke draagprotocol. Op deze wijze wordt voldaan aan het 
nieuwe landelijke kledingvoorschrift en treedt Brandweer Bergen representatief naar buiten. 
Oefenkleding 
Landelijk wordt gewerkt aan een ontwerp voor kazerne(oefen)kleding. Het beleid van de 
Brandweer Bergen is erop gericht aansluiting te zoeken bij deze landelijke ontwikkeling. 
Sportkleding 
Voor de komende vier jaar verwachten we van onze vrijwilligers dat ze in hun eigen tijd sporten 
en op deze wijze de conditie op pijl houden. Om dat als werkgever te faciliteren wordt eenmalig 
een sporttas met sportkleding verstrekt.  
 

6.6. Overige materialen 
Deze uitrustingsstukken worden met ingang van 2012 opgenomen in een vervangingsschema 
overige materiaal binnen het materiaalbeheersysteem. 

 

6.7. Onderhoud en beheer 
Voor professioneel beheer en onderhoud van het materieel / materiaal is een 
materiaalbeheerssysteem noodzakelijk. Een dergelijk systeem biedt de mogelijkheid om de 
juiste managementinformatie te genereren. Ook voor de regionalisering is het belangrijk om 
over een dergelijk systeem te beschikken, zodat kan worden aangetoond welke kwaliteit 
brandweermaterieel Bergen heeft voor de regionalisering.  
Om structurele sturing te kunnen geven aan het materiaalbeheer (verbruik, onderhoud, keuring, 
beschrijving werkprocessen en managementinformatie) wordt in 2012 het Materiaalbeheer 
Systeem aangeschaft en geïmplementeerd. De invoering van een dergelijk systeem maakt het 
mogelijk om op professionele wijze het materiaalbeheer vorm te geven.  Het systeem is op 
verzoek van en in samenwerking met veiligheidsregio‟s en gemeenten tot stand gekomen. 
 

6.8. Inkoop 
Bij aankopen die niet regionaal geschieden is het inkoopbeleid van de gemeente Bergen 
leidend, waarbij wij een zeer sterke voorkeur hebben voor lokale ondernemers. Diverse 
ondernemers stellen geheel vrijblijvend hun personeel beschikbaar voor het maatschappelijk 
belang van de vrijwillige Brandweer. Het minimale wat de Brandweer kan terug doen is 
ondernemers in de gelegenheid te stellen om offertes op te stellen. Daar waar kosten- of 
efficiëntievoordeel valt te behalen worden aankopen samen met andere brandweerkorpsen of 
regionaal gedaan. Belangrijke voordelen hiervan zijn: 
- Kostenbesparing door verdeling van werk; 
- Inkoopvoordeel door in grotere aantallen in te kopen; 
- Inbreng van externe expertise. 

Daarnaast kan in voorkomende gevallen ook samenwerking met andere eenheden binnen de 
gemeente Bergen worden gezocht. De gemeentelijke inkoper adviseert en ondersteunt de 
brandweer bij grotere inkooptrajecten. De komende vier jaar wordt actief de samenwerking 
gezocht en wordt er zoveel mogelijk regionaal of intergemeentelijk ingekocht.  
 

6.9. Gebruik voertuigen en materiaal 
Om ongewenst gedrag ten aanzien van het gebruik van voertuigen en materiaal te voorkomen 
wordt een Reglement gebruik voertuigen en materiaal opgesteld. 
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6.10. Jeugdbrandweer 
Om de leden van de jeugdbrandweer te enthousiasmeren en het oefenen een meer realistisch 
karakter te geven dienen diverse materialen te worden vervangen. Ook kleding en leermiddelen 
dienen te worden vervangen of aangeschaft. In het najaar wordt door de leiding van de 
jeugdbrandweer een notitie hierover opgesteld.  
 

6.11. Innovatie 
In de update van het beleidsplan in 2012 wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het 
onderwerp innovatie. 
 

6.12. Huisvesting 
Als gevolg van de wervingsactie is het korps uitgebreid met 28 nieuwe vrijwilligers. Als gevolg 
hiervan is er een aantal zaken waarvoor in de begroting geen budget is opgenomen. Na 
inventarisatie wordt hiervoor in een apart advies budget aangevraagd.  
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7. Beleidsdoelstellingen 2011-2015 
 
2011 

 Vaststellen Beleidsplan Materieel & Materiaal 2011-2015 

 Opstellen notitie Vervanging Dienstvoertuigen BGN693 en BGN694 

 Opstellen notitie aanschaf scooters ivm verkorten uitruktijden (zie ook beleidsplan repressie) 

 Opstellen reglement gebruik voertuigen en materieel 

 Vervanging TAS BGN643 

 Vervanging HV gereedschap TS BGN748 

 Vervanging HV gereedschap TS BGN643 

 Vervanging motorspuitaanhangers 

 Aanschaf bluskleding 25 nieuwe vrijwilligers 

 Vervanging chemicaliën pakken 

 Vervanging valbeveiliging 

 Opstellen notitie aanschaf Watertankwagen (zie ook beleidsplan bluswatervoorziening) 

 Opstellen notitie nieuwe blustechnieken 
 
2012 

 Update vervangingsschema Beleidsplan Materieel & Materiaal; 

 Invoering Materieel informatie Systeem; 

 Opstellen notitie en aanschaf digitaal informatiesysteem 

 Vervanging mobilofoons brandweer/reddingsbrigade 

 Aanschaf oefenaanhanger met bepakking 
 
2013 

 Update vervangingsschema Beleidsplan Materieel & Materiaal; 

 Vervanging TS BGN642 

 Vervanging BGN623 jeugdbrandweer 

 Aanpassing lichtbakken 

 Vervanging droogpakken 

 Vervanging ademlucht toestellen en cilinders 

 Vervanging ademlucht vulinstallatie 

 Vervanging ademlucht testapparatuur 

 Vervanging portofoons brandweer/reddingsbrigade 
 
2014 

 Update vervangingsschema Beleidsplan Materieel & Materiaal; 

 Vervanging maskers 

 Vervanging telematrie 

 Vervanging alarmontvangers brandweer reddingsbrigade 

 Beleidsplan Materieel & Materiaal 2015-2020 
 

2015 

 Vervangen veiligheidslaarzen 

 Vervanging radiologische meters 
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8.  Financiële vertaling 
 

8.1. Vervangingsschema bestaand beleid 
Bijlage 1 , tabel 1 betreft het vervangingsschema met de totaal bedragen voor de periode van 
2011 t/m 2015 van de materiaalcategorieën.  
Dit overzicht geeft een beeld van de vervangingsinvesteringen tot 2015 en de daaruit 
voortkomende lasten. Bijlage 3 betreft een uitwerking van bijlage 1 in detail en geeft een inzicht 
tot 2025. 
 Bijlage 2 betreft het vervangingschema zoals gehanteerd door de Veiligheidsregio NHN. De 
groep „kleine materialen‟ is niet opgenomen in het in het investeringsoverzicht. De lasten voor 
vervanging komen ten laste van de begrotingspost „Materialen‟. 
In het kader van het investeringsschema wordt deze groep verder buiten beschouwing gelaten. 
 

8.2. Vervangingsschema nieuw beleid 
Als nieuw beleid is voorgesteld: 

 Eenmalige aanschaf sporttas in 2012       € 21.000 

 Aanschaf 22 scooters in 2012       € 44.000 

 Aanschaf waterwagen in 2011       € 80.000 
 
  

8.3. Jaarlijkse actualisatie 
Het vervangingsschema is dynamisch omdat het onderhevig is aan bijvoorbeeld prijscorrecties. 
Het investeringsschema wordt daarom jaarlijks in het eerste kwartaal aan de hand van 
geldende prijscorrecties en materieelmutaties geactualiseerd. Het gehele materieelbeleidsplan 
wordt jaarlijks geüpdate en ter vaststelling aan het college aangeboden. 
 
 

 
 
  



 

- 17 - 
 

 

9.  Bijlage 1 – Wijziging afschrijvingstermijnen 
 
 
.  

Omschrijving Afschrijving conform 
huidige nota activa en 
afschrijvingen 

Nieuwe afschrijving na besluit 
raad 
(tabel conform Veiligheidsregio) 

 
- Slangengoot  
- Afperspomp  
- Droogkast  
- Aggregaten  
- Verbindingsmiddelen  
- Herinrichting, idem  
- Ademluchttoestellen  
- Ademluchtflessen  
- Testbank ademlucht  
- Metalen aanrecht  
- Ademluchtcompressor  
- Reiniger  
- Bewegingsmelders  
- Helmen  
- Gelaatstukken  
- Valbeveiliging  
- Uitrukkleding  
- Chemicaliënkleding  
- Straalpijpen  
- Slangen  
- Dompelpompen 
- Lekdichtkussen  
- Hefkussens  
- Hydraulisch redgereedschap  
- Motorkettingzagen  
- Brommers  
- Tankautospuiten 
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10.  Bijlage 2 – Vervangingstermijnen veiligheidsregio NHN 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


