Toelichting Gemeente Gooise Meren
In 2020 zijn in totaal 449 incidenten bij de Meldkamer Brandweer binnengekomen waarop
de Brandweer binnen de gemeente Gooise Meren is uitgerukt. Bij 223 incidenten is hierbij
met spoed (prio 1) uitgerukt. Dit betreffen met name incidenten gerelateerd aan brand.
Deze incidenten zijn gemeld als brand (87) of door middel van een (automatisch) brandalarm
gesignaleerd (40).
1. Responstijd
Van deze 223 prio 1 incidenten is (voor zover mogelijk) berekend wat de responstijd was van
het eerste voertuig van de basiseenheid (snelle interventie eenheid of tankautospuit). Hierbij
is uitgegaan van het moment dat het incident bij de meldkamer Brandweer is
binnengekomen.
Gemiddeld genomen was de brandweer, na de melding bij de meldkamer brandweer, hierbij
op doordeweekse dagen tijdens werkuren (DAG) in 8’16’’ ter plaatse. In de avond nacht en
weekenduren (ANW) ligt de responstijd ruim hoger dan het regionale gemiddelde namelijk
9’48’’.
2. % dekking gebouwen
Aan 83 van deze 223 spoedincidenten hangt een wettelijke normtijd, of is in het
dekkingsplan een bestuurlijk gemotiveerde, afwijkende tijd opgenomen. Op de DAG was de
brandweer in 45,2% van de incidenten binnen deze normtijd aanwezig en in de ANW in
21,2%. Hiermee is de prognose voor de DAG (32,8%) in het Dekkingsplan 3.0 gehaald. De
prognose in de ANW (25,7%) is niet gehaald.
3. % dekking woningen
Bij 55 incidenten betrof het gebouw een woning. Bij deze zogenaamde maatgevende
incidenten wordt de opkomst gemeten bij het ter plaatse zijn van een complete
basiseenheid (TS6). De brandweer was in 35,3% van de woningbranden op de DAG binnen
de normtijd ter plaatse en in de ANW in 15,8% van de incidenten. Hiermee is de prognose op
de DAG (23,4%) in het Dekkingsplan 3.0 gehaald. De prognose in de ANW (18,4%) is niet
gehaald.
4. Risicobeheersing & Brandveilig Leven
In de gemeente Gooise Meren zijn in deze periode 80 adviezen en 127 controles gedaan met
betrekking tot bouwen, gebruik en milieu. Verder zijn er 4 adviezen, 22 spreekuren en 15
voorlichtingen gegeven over Brandveilig Leven. Deze aantallen zijn beduidend lager door de
coronacrisis en de hiermee gepaard gaande maatregelen.

