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S C H R I F T E L I J K E  V R A G E N (ex. ar. 41 van het Reglement van Orde) 
 
 

 

Datum: 2 september 2016 

Partij: D66/Ed Grootaarts 

Onderwerp: brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen 

Beantwoordingstermijn: raad 12 september of raad 10 oktober 

 

Geacht College, 

In een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok van 24 augustus 2016 aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het verschijnen van het 

rapport “Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk” van het IFV op 9 juni 2016, schrijft 

hij dat gemeenten binnen de Woningwet extra mogelijkheden hebben om de brandveiligheid van 

woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten. De fractie van D66 

heeft daarom de volgende vragen: 

  

1.       Is het College bekend met het rapport van het IFV “Branden in  seniorencomplexen: 

regelgeving en praktijk” en met de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst 

betreffende dit rapport?  

 Ja 

 

2.      Kent de gemeente Leiderdorp een duidelijk en volledig overzicht van woongebouwen met 

relatief veel verminderd zelfredzame personen ten gunste van de Hulpdiensten? 

 Locaties met verminderd zelfredzame personen die voldoen aan de ISOR kwalificatie 

‘kwetsbaar object’ zijn bij de gemeente en hulpdiensten bekend (o.a. zorgcomplex zoals 

Leythenrode, Alrijne Ziekenhuis, Gading etc.) Tijdens een calamiteit of crisis kan gebruik 

worden gemaakt van de risicokaart waar deze objecten met extra informatie (doelgroep, 

organisatie, aantal personen etc.) staan ingetekend.  

 Echter, voor wooncomplexen waar relatief veel senioren wonen (zoals van Alphenstaete, 

Organgerie, ’t Keerpunt etc.) wordt in het bouwbesluit gesproken van zelfstandige bewoning 

en uitgegaan van zelfredzaamheid. In  de praktijk blijkt deze aanname niet correct zoals is te 

lezen in het rapport  ‘branden in seniorencomplexen’. De inventarisatie behelst dus geen 

seniorencomplexen. Dit onderwerp staat nu landelijk op de agenda. Ouderen wonen langer 

zelfstandig, de brandveiligheid voor deze groep is minder goed geregeld dan voorheen 

(omdat ze nu langer thuis blijven i.p.v. wonen in een zorgcomplex), maar wie is nu 

verantwoordelijk voor de brandveiligheid van minder mobiele bewoners? 
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Het is wat het college betreft van belang dat bewoners, woningcorporaties, zorgorganisaties 

en brandweer én de gemeente, waar mogelijk tot verbeteringen komen. De gemeente kan 

bijdragen, i.s.m. de brandweer, op het gebied van voorlichting en preventie. Het ministerie is 

momenteel bezig om, samen met Brandweer Nederland, een handreiking over dit thema te 

schrijven. Gemeenten kunnen deze dan gebruiken  tijdens gesprekken met senioren, die 

gevoerd worden in het kader van de WMO-gesprekken. Het college wacht de handreiking af. 

 

3.       In hoeverre werkt de gemeente Leiderdorp samen met eigenaren om woongebouwen met 

relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten? Zo nee, waarom niet? 

 Indien  de vraag moet worden gelezen als: ‘in hoeverre de gemeente samenwerkt met 

eigenaren van seniorencomplexen om de veiligheid te vergroten door de zelfredzaamheid te 

verbeteren’, kan worden gesteld dat dit op basis van signalen en incidenten gebeurt.  

Uitgangspunt blijft, naast voldoen aan het bouwbesluit, dat bewoners dus primair zelf 

verantwoordelijk zijn. Bewoners moeten zich meer bewust zijn om zelfredzamer te worden 

door b.v. zelf alternatieven te organiseren (afspraken met buren, familie etc. Volgens het 

rapport zijn regelgevers en exploitanten aan zet. De belangrijkste regelgever, de minister van 

Wonen is niet voornemens de regelgeving op dit gebied aan te passen. Een mogelijke 

oplossingsrichting zoals genoemd in bijlage III van het rapport ‘Branden in 

seniorencomplexen; regelgeving en praktijk’ is aanpassing van de organisatorische en 

technische preventieve maatregelen. Zoals gekoppelde rookmelders (met instructie via 

smartphone), verbetering brand –en rookwering door veilig gebied te creëren (safe stay en 

vluchtgangen), alarmering via noodknoppen, elektrische raam en deuropeners, mobiele 

sprinklers, sprinklers in afzuigkappen, waterkokers i.p.v. gasvuur, stekkerdozen vernieuwen 

enz.1  

 

4.       In hoeverre is de gemeente Leiderdorp bereid de bestaande ruimte binnen de Woningwet 

toe te passen om de brandveiligheid in woongebouwen met relatief veel verminderd 

zelfredzame personen te vergroten?  

 Technisch gezien gaat het niet om ruimte binnen de Woningwet. Er is geen ruimte omdat 

formeel wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit. Regelgeving zou aangepast moeten 

worden voor een positieve effect op de gevolgen in praktische uitvoering (zoals het rapport 

beoogd).  Minister Blok is vooralsnog niet voornemens de regelgeving op dit gebied aan te 

passen. Wat overblijft is dat de verschillende partijen toewerken naar meer bewustwording 

ten aanzien van zelfredzaamheid en gezamenlijk tot maatregelen te komen. 

 

5.       In hoeverre houdt de gemeente rekening met de extra zorgbehoefte van verminderd 

zelfredzamen binnen de crisisbeheersingsplannen voor het geval er brand is in een 

woongebouw met relatief veel verminderd zelfredzame personen? 

 Bij elk incident wordt conform het regionaal Crisisplan opgeschaald en het incident 

bestreden. De gemeente Leiderdorp hanteert de landelijke visie ‘Bevolkingszorg op Orde 2.0’ 

tijdens calamiteiten en crisis. De gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich dus voor 

op 'redelijkerwijs te verwachten' crises. De gemeente Leiderdorp is i.s.m. het NRK voorbereid 

op 200 opvangplaatsen binnen de twee opvanglocaties: de Does en de Bloemerdhal. Deze 

locaties zijn in ongeveer twee uur operationeel. 200 niet zelfredzame senioren vormen een 

extra uitdaging. Verpleeg -en ziekenhuizen hebben voor dergelijke scenario’s extra 

draaiboeken en maatregelen voorbereid die aansluiten op de reguliere hulpverlening.  

 
                                                           
1
  ) ‘De invloed van vergrijzing op brandveiligheid’ - oplossingsrichtingen (2015): rapport Hagen, R., Van Ruijven, 

C., Tonnaer, C., De Witte, L., & Van Zoonen, E.. 
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Reglement van Orde van de raad en het Politiek Forum van Leiderdorp 

artikel 41 

1. Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 

180, derde lid, van de Wet schriftelijk in bij de griffier. 

2. De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 

raadsleden en het college of de burgemeester. 

3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de 

daarop volgende vergadering gegeven. 

4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de 

antwoorden zullen worden gegeven. 

 


