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1 Doel agendering:

x Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:

In de regio Kennemerland kent de brandweer van oudsher op een aantal posten een 
jeugdbrandweer. De jeugdbrandweer is op dit moment per post georganiseerd en niet 
regionaal. 
Dit komt overeen met het landelijke beeld. 

In de afgelopen 50 jaar heeft de jeugdbrandweer in Nederland zijn bestaansrecht verkregen; 
er zijn inmiddels 150 jeugdkorpsen in Nederland, ook elders vaak informeel verbonden aan 
lokale brandweereenheden. 

Per 1 januari 2014 bestaan, door een wijziging van de Wet veiligheidsregio’s, er nergens in 
Nederlands meer gemeentelijk brandweerkorpsen (in Kennemerland was dat al veel eerder 
het geval). Dit was aanleiding voor Brandweer Nederland om te kijken naar de wijze waarop 
de jeugdbrandweren aan de brandweer verbonden zijn in de 25 regio’s. Daarbij zijn veel 
verschillen geconstateerd in de wijze waarop de jeugdbrandweer is georganiseerd en wordt 
aangestuurd. Ook faciliteiten en formele regelingen verschillen. Die verschillen vinden hun 
basis in cultuur en historie. 

Brandweer Nederland hecht eraan om de jeugdbrandweer beleidsmatig, beheerstechnisch en 
kwalitatief een belangrijke impuls te geven en vast onderdeel te laten worden van Brandweer 
Nederland. De jeugdbrandweer is dan ook opgenomen in de beleidsvisie Brandweer 
Overmorgen.

Om de mogelijkheden van inbedding binnen de brandweer te verkennen hebben Brandweer 
Nederland en de Stichting Jeugdbrandweer Nederland onderzoek gedaan. Daarbij gold als 
uitgangspunt dat de jeugdbrandweer deel uit gaat maken van de veiligheidsregio’s. 
Dit is te regelen door de vaststelling van een regeling jeugdbrandweer en een huishoudelijk 
reglement door de commandant brandweer.

Keuze in Kennemerland
De aanwezigheid van de jeugdbrandweer binnen Kennemerland wordt door bestuur en 
organisatie als waardevol ervaren. Het meer formeel positioneren van de bestaande 
jeugdbrandweerploegen in de Veiligheidsregio Kennemerland, biedt ook een oplossing voor 
de thans ook binnen Kennemerland bestaande verschillen tussen de aanwezige 
jeugdbrandweerploegen per post. De keuze wordt ook gedragen door de 
jeugdbrandweerploegen in Kennemerland, die hierin een erkenning zien van hun belang.
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Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om de door Brandweer Nederland voorgelegde 
beleidslijn te volgen en de jeugdbrandweer met een door het Dagelijks Bestuur vastgestelde 
regeling formeel binnen de veiligheidsregio te positioneren. Uw instemming daarmee wordt 
hierbij gevraagd. 

3 Achtergrondinformatie:
Ook het onderbrengen van de jeugdbrandweer in andere rechtsvormen, bijvoorbeeld in een 
stichting of vereniging, is landelijk onderzocht. Geconstateerd is dat het rechtstreeks 
onderbrengen bij de veiligheidsregio de voorkeur heeft omdat:

- het de meest vergaande vorm is om de verbinding tussen jeugdbrandweer en 
veiligheidsregio vorm te geven.

- een publiekrechtelijke oplossing beter aansluit bij de publiekrechtelijke organisatie 
van de brandweer. 

- deze vorm directe sturingsmogelijkheden geeft voor de commandant brandweer 
(namens het bestuur). Bij een stichting of vereniging is dit indirect (door deel te 
nemen in het bestuur). 

Voor Kennemerland geldt ook als argument dat de stichtings- of verenigingsvorm uiteindelijk 
tot veel administratieve rompslomp zal leiden in het verkeer tussen de stichting/vereniging 
en het brandweerkorps. 
Met als doel administratieve rompslomp te voorkomen, wordt binnen Kennemerland ook van 
het innen van contributie afgezien.

4 Consequenties en risico’s:
Door het vaststellen van de regeling wordt de bestaande jeugdbrandweer in Kennemerland 
geformaliseerd en op een gestructureerde en juridisch duidelijke wijze aan de Veiligheidsregio 
Kennemerland verbonden. Ook wordt een gelijke behandeling van de 
jeugdbrandweerploegen en hun leden binnen Kennemerland bewerkstelligd.
Nadere regels liggen vast in een huishoudelijk reglement dat door de commandant 
brandweer wordt vastgesteld.
Het voorstel past financieel binnen de reeds bestaande budgettaire kaders.

5 Voorstel te nemen besluit:
 In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde Regeling 

jeugdbrandweer Veiligheidsregio Kennemerland, per 1 april 2017 

7 Bijlage(n):
Regeling jeugdbrandweer Veiligheidsregio Kennemerland, db 30 maart 2017.

In de vergadering genomen besluit:
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