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Bijlagen

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad,
Op 12 februari 2020 ontvingen wij uw vragen inzake de brandveiligheid in woningen die geen deel
uitmaken van een zorgcomplex, maar waar wel kwetsbare (oudere) inwoners wonen. U heeft de vraag
gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad. De vragen en antwoorden worden geagendeerd voor de eerstvolgende
raadsvergadering.
In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de door u gestelde vraag
vooraf.

Algemeen:
In tegenstelling tot de brandveiligheidseisen bij een zorgcomplex zijn in het Bouwbesluit geen specifieke
brandveiligheidseisen opgenomen voor particuliere woningen, ook niet waar minder zelfredzame
personen wonen. Voor de brandveiligheid van deze woningen vinden dus geen jaarlijkse controles
plaats.
1.

Bent u in gesprek met de brandweer over het verbeteren van de brandveiligheid van woningen
van minder zelfredzame bewoners?
Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen en op welke termijn?

Ja; in juli 2019 heeft hierover een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen de brandweer en
wethouder Maarten Hoelscher. Daarbij is aangegeven welke werkafspraken al bestaan op het gebied
van brandveiligheid. Ook hebben wij een lijst met organisaties, die geregeld contacten hebben met
kwetsbare (oudere) inwoners en bijbehorende contactpersonen aan de brandweer toegezonden. Aan de
hand daarvan kan de (wijk)brandweer zelf prioriteiten stellen om met deze organisaties in gesprek te
gaan over het verbeteren van brandveiligheid. Tevens is gesproken over de rol van de Wmo-consulenten
met betrekking tot brandveiligheid tijdens huisbezoeken. Hierover heeft op 24 februari jI. een
vervolggesprek plaatsgevonden met wethouder Maarten Hoelscher en zijn nadere afspraken gemaakt.
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Bent u in gesprek met woningcorporaties over het verbeteren van de brandveiligheid van
woningen van minder zeifredzame inwoners?
Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen en op welke termijn?

Nee, we zijn nog niet in gesprek met de woningcorporaties over het verbeteren van de brandveiligheid
van de woningen van minder zelfredzame bewoners. Het gaat dan om maatregelen die verder gaan dan
het Bouwbesluit. Dat gesprek gaan we wel aan en zal voor de zomer plaatsvinden.
Ook de brandweer is bezig met de intensivering van de samenwerking met de woningcorporaties.

3.

Kunt u aangeven hoe in de brandveiligheid voorzien is bij locaties waarde gemeente
verantwoordelijkheid voor draag, zoals de crisisopvang?

De brandveiligheid van gemeentelijke locaties wordt gewaarborgd door een jaarlijkse inspectie door de
brandweer (vluchtwegen, ontruimingsplan, check onderhoudscontract brandmeldcentrale).
Voorts worden 2 maal per jaar onderhoud en controles uitgevoerd aan de brandblusmiddelen,
nooduitgang bordjes, evac-chairs, noodverlichting etc..

4.

Bent u bereid extra brandveiligheidseisen ten aanzien van minder zelfredzame bewoners op te
nemen in de volgende woonvisie en in de nieuwe (prestatie)afspraken met woningcorporaties?

In de huidige woonvisie is aandacht besteed aan preventieve maatregelen om langer zelfstandig te
blijven wonen. In de volgende woonvisie wordt specifieker op het onderwerp brandveiligheid van minder
zelfredzame bewoners ingegaan. De huidige prestatieafspraken met de Alliantie en de
huurderbelangenverenging van de Alliantie Gooi en Vechtstreek zijn afgerond en worden binnenkort ter
besluitvorming aan het college aangeboden. Afgezien hiervan wordt het onderwerp brandveiligheid van
minder zelfredzame bewoners besproken tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de Alliantie.

5.

Welke financiële ondersteuning, al dan niet in het kader van de WMO, kunnen minder
zeifredzame inwoners krijgen om in het kader van brandveiligheid noodzakelijk aanpassingen
aan hun woning te doen?

De Wmo is erop gericht dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en contacten met anderen
kunnen aangaan. Het aanbrengen van bijvoorbeeld (slimme) rookmelders, een branddeken of een
evacuatie stoel in een woning of een wooncomplex valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Wmo.
Vanuit de Wmo is er daarom geen mogelijkheid voor financiële ondersteuning bij aanpassingen ten
behoeve van brandveiligheid. Ook kunnen inwoners, zowel landelijk als lokaal, geen beroep doen op een
subsidie ter verbetering van de brandveiligheid, in tegenstelling tot de bevordering van energiemaat
regelen of inbraakbeveiliging.
In het kader van de integrale wijkgerichte aanpak (brand)veiligheid vinden wel ondersteunende
activiteiten plaats om de brandveiligheid in woningen te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden
van Woning-checks op aanvraag’. Hieraan zijn voor inwoners geen kosten verbonden.

6.

De wijkbrandweerman is het laagdrempelige aanspreekpunt voor onze inwoners over
brandveiligheid en zoekt de bewoners actief op.
Er zijn ook medewerkers van (gemeentelijke) zorginstanties die vanuit hun functie regelmatig
minder zeifredzame inwoners bezoeken en de brandveiligheid als aandachtspunt mee zouden
kunnen nemen.
Bent u bereid deze samenwerking te initiëren en op welke termijn?
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Ja, voor zover dit binnen onze invloedssfeer ligt, vindt dit reeds plaats. De meeste invloed hebben we op
onze eigen medewerkers en de instanties die wij rechtstreeks subsidiëren, omdat via subsidie-afspraken
ook afspraken over brandveiligheid gemaakt kunnen worden.

•
•

•

•

Voor wat betreft gemeentelijke medewerkers: zie het antwoord op vraag 1.
Voor wat betreft vrijwilligers preventieve huisbezoeken; zij nemen het onderdeel brandveiligheid
standaard mee bij hun bezoeken aan alle oudere inwoners uit Huizen, die een preventief
huisbezoek krijgen aangeboden in het jaar dat ze de leeftijd van 80 jaar bereiken. We hebben de
brandweer aangeraden om contact met de coördinator van Versa welzijn op te nemen om na te
gaan of een extra training op het gebied van brandveiligheid nodig is en hoe en wanneer deze
kan plaatsvinden.
Voor wat betreft vrijwilligers die thuishulp bieden via de Vrijwilligerscentrale Huizen: de gegevens
van de coördinator zijn bekend bij de wijkbrandweer. Wij zullen de wijkbrandweer verzoeken om
ook voor deze vrijwilligers een training te verzorgen.
Voor wat betreft de zorginstanties: via de regionaal afgesloten contracten voor bijvoorbeeld hulp
in het huishouden en begeleiding zijn geen afspraken gemaakt over brandveiligheid. Wel hebben
we de wijkbrandweer aangeraden om hierover (nogmaals) contact te zoeken met de Regio Gooi
en Vechtstreek om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om hier nu, of in de toekomst aandacht
aan te besteden.

Tenslotte initieert de wij kbrandweer als één van haar speerpunten de participatie in buurtgerichte sociale
en fysieke netwerken om de herkenbaarheid en laagdrempeligheid van de wijkbrandweer(mannen) te
bevorderen, waarbij wij als gemeente uiteraard medewerking aan verlenen.

4-loogachtend,

