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Gemeente Nijkerk, 10 januari 2019 



Gemeenschappelijke regeling 15 gemeenten
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Takenpakket
Taak Wettelijke grondslag

Brandweerzorg Wet Veiligheidsregio’s

Rampenbestrijding en 

crisisbeheersing

Wet Veiligheidsregio’s

Beheer Meldkamer
(excl. Mono-meldkamer politie)

Wet Veiligheidsregio’s

GHOR
(hierbij gaat het om de voorbereiding op en bij een crisis 

de coördinatie op levering van medische zorg uit de 

gehele acute zorgketen) 

Wet Veiligheidsregio’s

Ambulancezorg Tijdelijke Wet Ambulancezorg

GGD (hierbij gaat het om de uitvoering van 

verschillende volksgezondheidstaken, o.a. 

maatschappelijke zorg, jeugdgezondheidszorg, 

infectieziektebestrijding, monitoring en advisering) 

Wet Publieke Gezondheid 

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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Organogram
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Directie

 Tweehoofdige directie:

– Directeur Publieke Gezondheid: Jan Pierik

– Directeur Brandweer: Anton Slofstra

 Directie- en bestuurssecretaris:

– Eric van Neerrijnen
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Bestuur

 Algemeen Bestuur

– Vergadert samen met de bestuurscommissie Veiligheid en 

Gezondheid

– 15 burgemeesters en 15 wethouders

 Dagelijks Bestuur

– Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar

– Het DB bestaat uit 5 burgemeesters en 2 wethouders

 Financiële Commissie

– 1 adviescommissie, bestaande uit vier bestuurders

– Voorzitter Financiële commissie zit in DB

 Bestuurlijk Overleg Publ.Gezondheid / Veilig Thuis

– Overleg van alle wethouders Publ.Gezondheid / Veilig Thuis
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Verantwoordelijkheden Algemeen Bestuur

 Beheer VGGM: organisatie, personele- en materiële 

sterkte

 Opkomsttijden, normstelling en afwijking daarvan 

(bijv.dekkingsplan brandweer)

 Vaststellen begroting en jaarrekening (na zienswijze 

raad, jaarlijks)

 Vaststellen risicoprofiel en beleidsplan VR (na 

consultatie raad, 1x per 4 jaar)
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Verantwoordelijkheden gemeente

 College van B&W:

- brandweerzorg

- rampenbestrijding en crisisbeheersing

- geneeskundige hulpverlening

- GGD-taken / Veilig Thuis

 Burgemeester:

- gezag bij brand en ongevallen

- opperbevel bij ramp of ernstige vrees voor ontstaan daarvan

- IBS / Tijdelijk huisverbod

 Gemeenteraad:

- consultatie/zienswijze t.a.v. begroting en jaarrekening 

(jaarlijks), beleidsplan, risicoprofiel (1x per 4 jaar)
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Brandweer Gelderland-Midden
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Brandweer Gelderland-Midden

Sinds 1 januari 2014 één regionale organisatie:

- 1 korps Gelderland-Midden

- 15 gemeenten

- ca. 680.000 inwoners

- 41 uitrukposten

- ca. 840 vrijwilligers

- ca. 280 fulltime arbeidsplaatsen

- 9 werklocaties



Organogram brandweer
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Directeur 

Brandweer

Afd. Risicobeheersing
Afd. Operationele 

Voorbereiding
Afd. Incidentbestrijding

Staf

Brandveiligheid

Risicobeheersing en 

externe veiligheid

Vakbekwaamheid

Beheer & Logistiek

Cluster Oost

Cluster Zuid

Inkoop & Werkplaatsen

Operationele 

Informatievoorziening

Cluster Midden

Cluster West

Cluster Noord

Meldkamer Brandweer



Vakafdelingen
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 Risicobeheersing

Advisering aan gemeenten, ketenpartners, bedrijven en burgers over 

brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Toezicht op brandveiligheid.

 Operationele Voorbereiding

Vakbekwaam maken en houden van het brandweerpersoneel (opleiden, 

oefenen), planvorming, incidentevaluatie, logistiek, inkoop en 

werkplaatsen (aanschaf en onderhoud materieel).

 Incidentbestrijding

Brandbestrijding, hulpverlening, FRB/MOB, incidentbestrijding 

gevaarlijke stoffen, waterongevallen.



Repressieve clusters
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Noord:

Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel

West:

Ede, Wageningen

Midden:

Arnhem, Renkum, Westervoort

Oost:

Doesburg, Duiven, Rheden, Rozendaal, 

Zevenaar

Zuid:

Lingewaard, Overbetuwe



Overzicht brandweerposten
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Gemeente Nijkerk

 Twee brandweerposten: Nijkerk en Hoevelaken

 Post Nijkerk: bezetting van 41 vrijwilligers

- 10 bevelvoerders (waarvan 4 aspirant)

- 14 chauffeurs

- 17 manschappen (waarvan 3 aspirant)

 Post Hoevelaken: bezetting van 21 vrijwilligers

- 5 bevelvoerders

- 6 chauffeurs

- 10 manschappen (waarvan 1 aspirant)
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Relatiebeheer met gemeenten

 Brandweermanager (afd.hoofd) vast aanspreekpunt 

voor burgemeester:

- voor burgemeester Nijkerk: Albert-Jan van Maren

- gehele brandweerzorg, 7 x 24 uur

- periodiek overleg

 Ambtelijk contactpersonen gemeente en brandweer 
(bestuurlijke zaken en brandveiligheidszaken)
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Terugblik en ontwikkelingen

 Terugblik afgelopen jaren:

- Implementatie regionalisering: harmonisatie en efficiency

 Ontwikkelingen:

- Dekkingsplan en operationele afspraken VRU

- Natuurbrandbeheersing en -bestrijding

- Landelijke meldkamer / Oost 5

- Omgevingswet

- Risicoprofiel en beleidsplannen
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Publieke Gezondheid
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Jeugdgezondheidszorg

0-18 jarigen

Reizigersadvisering

Infectieziekten 

bestrijding en TBC

Milieu en Gezondheid

Forensische 

Geneeskunde
Seksuele Gezondheid

Openbare Geestelijke 

Gezondheid

Onderzoek, informatie 

en advies

Inspecties en toezicht 
kinderdagverbl./WMO-instellingen

Verward Gedrag

Vaccinatiegraad

Calamiteiten maatsch.onrust
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 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling voor de regio Gelderland Midden

 Advies aan burgers en professionals

 Advies vragen kan anoniem



geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio

 De GHOR zorgt voor:

– coördinatie

– aansturing

– regie van de geneeskundige hulpverlening

 Bij grote ongevallen en rampen, maar ook tijdens de 

voorbereiding hierop

 Samenwerking met gemeenten, politie, brandweer, 

defensie en zorginstellingen

10-1-2019

21



Ambulancezorg 
Gelderland-Midden



Over ons

Ambulancezorg Gelderland-Midden bestaat uit:

• Ambulancehulpverlening (AHV)

• Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

En bestaat uit ongeveer 190 fte aan personeel

Voertuigen:

• Reguliere ambulances

• Solo ambulance (auto / motor)

• Zorgambulance (B-vervoer)

• Opleidingsambulance

• Traumaheli (Lifeliner)
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Locaties

Standplaatsen:

• Barneveld

• Ede

• Arnhem IJsseloord

• Zevenaar

• Elst ((Gld.) vanaf Q1-2019)

Uitruklocaties:

• Terschuur

• Renkum

• Dieren

• Oosterhout

• Arnhem (centrum)
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Van melding naar rit (1) - Aanname

Uitgangspunt: De zorg start op de Meldkamer Ambulancezorg

Aanname telefonische meldingen door specialistisch opgeleide 
verpleegkundig centralisten:

• Triage: Beoordelen van de zorgvraag van de patiënt en de 
urgentie bepalen:

Urgenties:

A1: Hoge spoed, (potentieel) levensbedreigend 

A2: Gepaste spoed 

B: Geen spoed (bijv. interklinisch vervoer)
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Van melding naar rit (2) - Uitgifte

• Toewijzen rit aan ambulance(s) en continu regisseren regionale 
dekking ambulancezorg

• Dynamisch Ambulance Management (DAM)

• De meest strategische locatie voor een ambulance, zodat het 
grootste verzorgingsgebied wordt afgedekt

• Uitgangspunt: de dichtstbijzijnde ambulance rijdt

• Op grensgebieden met buurregio’s kan ook een ambulance uit een 
andere regio komen
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Aanrijdtijden

Richtlijn: 

• A1-urgentie binnen 15 minuten een ambulance bij de patiënt  (in 
95% van de A1-ritten over een heel jaar gemeten over de gehele 
regio)

• A2-urgentie binnen 30 minuten een ambulance bij de patiënt (in 95% 
van de A2-ritten over een heel jaar gemeten over de gehele regio)

Trend:

• Jaarlijks groeiende vraag naar ambulancezorg

• Totaal aantal A1- en A2-ritten neemt regiobreed al jaren toe

• De prestatiecijfers zakken regiobreed terug naar 93%

• In het 1e kwartaal van 2019 ontvangen gemeenten prestatiecijfers 
over 2018
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Samenwerking (1)

• Bij een reanimatie worden ook First Responders van de politie 
(FRP), brandweer (FRB) en burgerhulpverleners opgeroepen

• In Gelderland-Midden een zeer hoge dekkingsgraad van First 
Responders Brandweer (FRB’ers)

Burgerhulpverlening

• Als ambulancedienst erg blij met de inspanningen AED Stichting 
Nijkerk en Hoevelaken
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Samenwerking (2)

• Op grensgebieden van twee ambulanceregio’s kunnen 
ambulances uit twee regio’s komen

• Voor het gebied Nijkerk/Hoevelaken is de RAVU dichtstbijzijnde 
maar kan moeilijk leveren. Daarom per 2019 afspraken gemaakt 
met zorgverzekeraars dat Ambulancezorg G-M gaat versterken in 
de NW-regio (Nijkerk, Hoevelaken, Barneveld, Scherpenzeel).

• In 2018 geïnvesteerd in samenwerkingsafspraken met de 
Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) voor wat betreft 
burenhulp-afspraken (worden getekend in Q1 – 2019).

• In 2019 vervolgbesprekingen met RAVU, AZN en RIVM om te 
komen tot structurele borging. Afhankelijk daarvan mogelijke 
herziening spreiding standplaatsen. 
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Vooruitblik

Doel:

• In 2018/2019 paraatheid uitbreiden om prestatie te verbeteren 
en in 2019 komen tot structurele borging voldoende capaciteit en 
afhankelijk daarvan mogelijke herziening standplaatsen.

Paraatheid:

• Eind 2018 het aantal parate ambulance-eenheden uitgebreid in 
Barneveld (plus 1 avonddienst). In 2019 plus 1 zorgambu (Ede)

• In 2019 monitoring van het effect hiervan op de prestatiecijfers in 
Barneveld en Nijkerk/Hoevelaken

• Stapsgewijs onderzoek met ervaringen van de meldkamer en 
personeel uit de rijdende dienst (totaal voorgenomen groei in 
2019 bedraagt 17 diensten)

Opleiden:

• We leiden maximaal op, zowel voor chauffeurs als voor 
verpleegkundigen, om de uitbreiding te vullen
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