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Raadsvragen   van de raadsleden dhr. D. Rennenberg en dhr. C. Verbeek  
(OAE) over brandveiligheid bij zelfstandig wonende 
ouderen 
 
 
Geacht College 
 
In het verleden heeft het Ouderen Appel meermalen aangegeven dat de bezuinigingen 
op de brandweer vergaande gevolgen zouden kunnen hebben voor de brandveiligheid. 
Vooral het beperken van het aantal manschappen op de uitrukvoertuigen zou daarbij 
een belangrijke rol kunnen spelen zowel bij het redden van mens en dier, maar ook voor 
de veiligheid van de ingezette uitrukeenheid. Aan de gemeenteraad werd toen verteld 
dat onderzoeken uitwezen dat het verminderen van het aantal bemanningsleden geen 
gevaar zou opleveren voor de uitrukeenheid die werd ingezet. Ook werd ons verzekerd 
dat de situaties waarin branden zich ontwikkelen anders zouden zijn dan de ontwikkeling 
van branden in het verleden. (ander materiaal, brandveiligheid bebouwing etc.) 
 
Het zal u bekend zijn dat in diverse steden ongerustheid is ontstaan over het inzetten 
van voertuigen met minder bemanning, vooral omdat voor het uitrukken vaak niet kan 
worden bepaald of het uitrukken met minder bemanning wel verantwoord is. 
 
Het is ons opgevallen dat er de laatste tijd een aantal branden zijn geweest in 
appartementsgebouwen waar veel ouderen wonen en ook in zorginstellingen. 
Verder is ons gebleken dat veel ouderen, uit veiligheidoverwegingen, van hun woning 
vaak een soort vesting maken waardoor weliswaar ongenode gasten er niet in kunnen, 
maar de oudere zelf –in een noodsituatie- er niet gemakkelijk en snel uit kan komen. 
 
Heden ontvingen wij ook een rapport van de Provincie over de onvoldoende op orde 
zijnde brandveiligheid in woon/zorg complexen, waarin gewezen werd op de 
toezichthoudende rol van de gemeente op de brandveiligheid. Hierover zullen wij via een 
andere weg vragen aan uw college stellen. 
 
Graag leggen wij u de volgende vragen voor. 
1. Kunt u aangeven of er sprake is van een toename van het aantal branden bij 

zelfstandig wonende ouderen? Kunt u de aard en omvang aangeven van branden in 
woonruimten waarbij ouderen betrokken waren? 

2. Zover ons bekend is heeft u toegezegd dat de brandweer in onze wijken zou gaan 
controleren op (onderdelen van) brandveiligheid. Is deze actie ingezet? 

3. Zo neen waarom niet? 
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4. Nu veel ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen is het van belang dat zij, 
betreffende brandveiligheid, goede informatie en hulp ontvangen. Wij denken dan in 
het bijzonder aan informatie over het belang van rookmelders en vluchtwegen.  
Bent u bereid om op dit onderdeel actie te ondernemen? Zo neen waarom niet? 

5. Behoort het tot de mogelijkheden dat bij bezoeken aan de gezinnen door 
WIJEindhoven medewerkers een soort QuickScan brandveiligheid wordt uitgevoerd. 
vooral bij zelfstandig wonende ouderen? 

6. Zo nee waarom niet? Heeft u andere en betere oplossingen? 
 
Graag wachten wij met belangstelling uw antwoorden af 
 
Namens het ouderen Appel Eindhoven 
Rennenberg, Fractievoorzitter 
Cor Verbeek lid van de raad 
 
Eindhoven, 20 januari 2016 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
Vooraf: in de inleidende paragrafen van OAE wordt een relatie gelegd tussen kleinere 
brandweereenheden en de toename van branden bij ouderen. De brandweer in 
Nederland heeft inderdaad het voornemen om op termijn uit te rukken met kleinere 
brandweereenheden (TS4) en, indien het incident dit vereist, uit te rukken met meerdere 
eenheden vanuit verschillen locaties. Dit in plaats van de huidige eenheden met 6 
personen. Dit heeft uiteraard geen relatie met het ontstaan van branden bij ouderen en 
de kans op redding binnen de eerste minuten na ontstaan. De brandweer zal in het 
nieuwe concept tenminste net zo snel ter plaatse zijn. Redding van slachtoffers of een 
poging daartoe na aankomst zal door de brandweer ongewijzigd kunnen worden 
uitgevoerd.  
 
1. Kunt u aangeven of er sprake is van een toename van het aantal branden bij 

zelfstandig wonende ouderen? Kunt u de aard en omvang aangeven van branden in 
woonruimten waarbij ouderen betrokken waren? 
 
De Veiligheidsregio (VRBZO) registreert geen leeftijden van zelfstandig wonenden 
bij wie brand heeft plaatsgevonden. Er zijn daarom geen exacte uitspraken te doen 
over de ontwikkeling van het aantal branden binnen deze groep. Landelijke 
onderzoeken, waaronder een gezamenlijk onderzoek van de Brandweeracademie 
en Brandwondenstichting, geven aan dat het aantal (dodelijke) slachtoffers onder 
ouderen beduidend hoger is dan gemiddeld. Het langer zelfstandig wonen in 
combinatie met de vergrijzende bevolking maken het zeer aannemelijk dat de 
risico’s in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Dit ondanks de reeds 
genomen maatregelen en gevoerde acties (huisbrandmelders, brandveilige kleding, 
brandveilig leven etc) en nog verder in te voeren maatregelen, waarvan effecten niet 
vooraf zijn te duiden. 
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 (http://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/De-invloed-van-vergrijzing-op-
brandveiligheid-oplossingsrichtingen.aspx)  
 

2. Zover ons bekend is heeft u toegezegd dat de brandweer in onze wijken zou gaan 
controleren op (onderdelen van) brandveiligheid. Is deze actie ingezet? 
 
Eerder is aangegeven dat in het kader van voorlichting woningbezoeken worden 
afgelegd. VRBZO zoekt hiertoe contact met WIJEindhoven om deze organisatie te  
ondersteunen bij het geven van voorlichting en het uitvoeren van woningchecks op 
het gebied van brandveiligheid (door eigen personeel van WIJEindhoven en/of door 
door WIJEindhoven te werven vrijwilligers) . Er is een trainingsprogramma 
ontwikkeld om medewerkers en vrijwilligers op te leiden die vervolgens zelfstandig 
woningchecks brandveiligheid kunnen uitvoeren. Zie tevens antwoord bij vraag 5. 

 
3. Zo neen waarom niet? 

 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 

4. Nu veel ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen is het van belang dat zij, 
betreffende brandveiligheid, goede informatie en hulp ontvangen. Wij denken dan in 
het bijzonder aan informatie over het belang van rookmelders en vluchtwegen.  
Bent u bereid om op dit onderdeel actie te ondernemen? Zo neen waarom niet? 
 
Ja, er worden door VRBZO initiatieven hiertoe genomen. De doelgroep ouderen is 
regionaal benoemd tot geprioriteerde doelgroep binnen het actieprogramma 
Brandveilig Leven. 
VRBZO geeft al op brede schaal en desgevraagd voorlichting over brandveiligheid, 
bijvoorbeeld op bijeenkomsten die georganiseerd worden door KBO, 
ouderenverenigingen, wooncomplexen, buurt-/wijkgebouwen, zorginstellingen, etc. 
De huidige vraag kan met de beschikbare capaciteit worden ingevuld. Verdere 
uitbreiding van de vraag zal vragen om nadere besluitvorming m.b.t. capaciteit en 
prioritering van taken.   
Er zijn diverse initiatieven opgestart om WMO-consulenten en 
thuiszorgmedewerkers door de brandweer te trainen om aandacht voor 
brandveiligheid mee te nemen in hun huisbezoeken. 
 
Ter illustratie wordt vermeld dat in november 2015 voorlichting werd gegeven tijdens 
de ‘Liever Thuis’ beurs (Beursgebouw ). 
En tot slot heeft de VRBZO in het kader van de Nationale Brandpreventieweken 
afgelopen jaar door middel van het initiatief ‘Broodje Brandweer’ op de posten 
Centrum en Woensel tijdens een tweetal bijeenkomsten voorlichting over 
brandveiligheid gegeven aan deze doelgroep. Deze acties hebben tot ruime media-
aandacht geleid waarbij eveneens informatie over brandveiligheid bij ouderen is 
verspreid 
 

5. Behoort het tot de mogelijkheden dat bij bezoeken aan de gezinnen door 
WIJEindhoven medewerkers een soort QuickScan brandveiligheid wordt uitgevoerd. 

http://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/De-invloed-van-vergrijzing-op-brandveiligheid-oplossingsrichtingen.aspx
http://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/De-invloed-van-vergrijzing-op-brandveiligheid-oplossingsrichtingen.aspx
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vooral bij zelfstandig wonende ouderen? 
 
Ja, met WIJEindhoven wordt inmiddels contact gelegd om te bespreken op welke 
manier medewerkers van WIJEindhoven en/of door WIJEindhoven te werven 
vrijwilligers woningchecks kunnen uitvoeren en zo een inschatting kunnen maken 
van gevaarlijke woonomstandigheden bij cliënten. Dit zal ondermeer gebeuren door 
de inzet van het door VRBZO ontwikkelde trainingsprogramma ‘Brandveilig Wonen’ 
waarmee medewerkers en vrijwilligers worden getraind om een woningcheck 
brandveiligheid te kunnen uitvoeren. VRBZO spant zich in om tenminste die 
medewerkers te trainen, die werkzaam zijn in wijken waar de brandweerdekking 
minder optimaal is. Regionaal worden op dit gebied inmiddels in meerdere 
gemeenten ervaringen opgedaan, welke direct kunnen worden toegepast bij het 
trainen van medewerkers van WIJEindhoven en vergelijkbare organisaties.  
 

6. Zo nee waarom niet? Heeft u andere en betere oplossingen? 
 
Zie het antwoord op vraag 5. 

 
 
Eindhoven, 16 februari 2016 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Eindhoven 


