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De raad der gemeente Z o et e r me e r;

Gezien het voorstel van Burgemeester en I!Vethouders dd.
no. / ;

Gelet op artikel 1 der Brandweerwet;

besluitf

vast te stellen de volgende

VERORDENING BETREFFENDE DE ORGANISATIE
EN HET BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE
BRANDWEER .

Hoofdstuk I.

De taak der br~ndweer

Artikel 1.

Burgemeester en Wetbouders worden in de zorg voor bet voorkomen, beperken

en bestrijden van brand, bet beperken van brandgevaar, alsmede bet voorkomen

en beperken van .?~~e~a.ll e? b~ brand. en;. a.l betgeen ~aarmede verband boud t , bij-

gestaan door de vrijwillige brandweer, zulks met inaobtneming van de volgende

bepalingen.

bestaat ten minste uit:

Boofdstuk II.

!!e~ !2rps

Artikel 2.

Bet korps der vrijwillige brandweer

a. 1 commandant;

b. 1 plaatsvervangend commandant;

c. 3 bevelvoerders;

d. 12 manschappen;

e. 4 reservisten.

Artikel 3.

1. Leden van h~t kOrpB der vrijwillige brandweer moeten daartoe mediBoh ge-

Bchikt zijn bevonden. .

2. Zij moeten de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt en mogen die van 55 jaar

niet hebben overBohreden.

3. Leden, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, treden uit op 1 Januar1

van het daarop volgende jaar. -

4. !n afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid, geldt voor de in

artikel 2, on4er a en b, bedo~lde funotionariBBen een mqimum-leeftijd van
.

60 jaar.

Artike14.

De leden van bet korps ontvangen een afscbrift van bet besluit tot be-

noeming, schorsing en ontslag, als bedoeld in artikel 209, onder 0, der ge-

meentewet.

"

Artikel 5.

De leden zijn verplicht bij brand en oefening de kleding en uitrusting te

dra~en. die Bur~emeester en Wethouders daartoe beschikbaar stellen.
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DA Commandant.

Artike16.

1.De commandant heeft de leiding van de maatregelen tot blussen van

bra.nd,met inachtneming van het opperbevel van de BurgemeeBter inge-

volge artikel 222 der gemeentewet.

Bij afwezigheid wordt de commandant vervangen door diegene van het

a.a.nwezige personeel,die de hoogste rang bekleedt.

2. Ingeval van brand en oefening binnen het verzorgingsgebied van de ge-

meente heeft hij onmiddellijk beschikking over de brandblusmidde-

lenlvoor geva.l van oefening buiten dat verzorgingsgebied,alsmede in

andere gevallen dan brand, behoeft hij toestemming van de Burge-

meester.

3.Hij is jegens Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor het in

goede staat onderhouden van de brandblus- en reddingsmiddelen.

4.Hij regelt jaarlijks in een rooster de periodieke en ten minBte een-

maal per kwartaal te houden inspectie over materieel,kleding,uitrus-

ting en alarminstallatie.

Artike17.

1.De commandant brengt aan Burgemeester en wetbouders en aan de Burge-

meester binnen tweemaal 24 uur na een brand,waarbij de vrijwillige

brandweer is opgetreden,scbriftelijk rapport uit om trent die brand.

Tegelijkertijd dient bij een afzonderlijke opgave in van bet perso-

neel dat, en de tijd gedurende welke dit personeel in verband met de

brand dienst beeft gedaan.

2.Hij ziet toe op de naleving van de voorscbriften betreffende bet voor-

komen,beperken en bestrijden van brand,bet beperken van brandgevaar,

alsmede bet voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al bet-

geen daarmede verband boudt.

3.Hij brengt,betzij eigener beweging,betzij desgevraagd,advies uit

aan Burgemeester en wetbouders om trent de in bet vorig lid bedoelde

onderwerpen. ..

4.Hij zendt jaarlijks v66r 1 April aan Burgemeester en Wetbouders en de

Burgemeester een beredeneerd verslag van de toestand der brandweer en

van betgeen in bet afgelopen jaar door bet personeel der brandweer is

verricbt.Hij geeft daarbij een kort resum~ van elke brand,alsmede

een bescbouwende beoordeling om trent bet personeel en de daarin plaats

gebad bebbende mutaties,de melding en alarmering,bet materieel,de

bluswatervoorzienin~.alsmede de onderwerpen in bet tweede lid bedoeld.



3

5. Hij werkt nauw samen met de gemeente-ambtenaren belast m~t bet bouw- en

woningtoezioht, om trent de aan gebouwen) in bet belang van .de brandveilig-

beid, te stellen eisen.

Artikel 8.

1. Indien dG commandant voornGmen6 i6 zich buiten zijn woon- of verblijf-

plaat6 te begeven, draagt hij zorg, dat zijn vervangGr hiervan kenni6

draagt.

2. In geval van afwezigheid langer dan 2 x 24 uur geeft hij daarvan kenni6

aan de Burgemee6ter.

Hoofdstuk IV

Het overi.ge personeel.

Artikel 9.

Het personeel der brandweer staat onder de onmiddellijke bevelen van

de commandant.

!::tikel 10.

1. Het personeel der brandweer verricht de werkzaamheden, verband houdende

met de zorg voor materieel en uitrusting, wGlke hun door de commandant,

bij instructie, worde~ opgedragen.

2. Deze instructie wordt vastgesteld door Burgemeester en Wethouders.

Hoofdstuk V.

Vergoedingen en verzekeringen.

Artikel 11.

De vergoedingen aan bet personeel, alsmede de dekking van risioo's worden

bij een afzonderlijk besluit geregeld.

Hoofdsti.lk:VI

Melding en alarmepng.

~rtikel 1~.

De plaats van de centrale meldingspost wordt door ~urgemeester en Wet-

houders bepaald.

AEtikel 13.

Bet personeel der brandweer wordt opgeroepen door midd~l van brandwekkers

Hoofdstuk VII.

Materieel

ArtikeJ. 14.

1. De brandblu6middele~ der gemeente be6taan uits

autospuit (groot ve1'lnogen) ondergebraobt brandweergarage Leidse Wallen

motor6puit(k1ein vermogen ) ondergebraobt " ". "

met toebeboren

trekwagen met brandblu8-

materieel ondergebracbt Spuitbui6 Voorweg

2. In elke bewaarplaat6 beboort een inventari61ij6t aanwezig te zijn, ver-

meldende de Uitru6ting6stukken, welke bij de in de bewaarplaat6(en) Oh-

der~ebracbte eenbeid(beden) beboren.
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Hoofdstuk VIII

Qpkomst.

Artikel 15.

De leden zijn verplicht, indien daartoe opgeroepen, san brsndbestrijding,

oefeningon en bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 16.

Zo dikwijla ala Burgemeeater en Wetbouders zulks nodig achten, docb ten

minste ~~nmaal per maand, wordt geoefend. Tijdig voor een te bouden oefening

atelt de .Qo~andant met .medewerking. van zjjn vervanger een schema van de te

houden oefening vast en doet da~rvan tjjdig mededeling aan de Burgemeester.
Tijdig voor een te houderi bjjeenkomst worden de leden achriftelijk door

de commandant opgeroepen.

!rtikel 17.

Ieder lid van bet per8oneel, dat verbinderd i8 aan een oproep tot deel-

name aan een brandbestrijding, oefening of bijeenkomst gevolg te geven,
.

geeft daarvan zo mogelijk tijdig, onder opgaaf van redenen, kenni8 aan de

commandant.

Een lid van bet per8oneel, dat driemaal per jaar zonder geldige redenen

verzuimt aan een oproep gevolg te geven, kan, op voor8tel van de comman-

dant. worden ontslagen.

Hoofdstuk IX

Hulpverlening.

Artikel 18.

Ingeval van brand buiten bet verzorgingsgebied van de gemeente is de Bur-

gemeester, of de door hem aangewezen gemachtigde, op daartoe strekkend verzoek,

bevoegd, personeel en materieel voor bulpverlening uit te zenden.

Hoofdstuk X

Overgangsbepaling.

Artikel 19.

Burgemeeste~ en Wetbouders kunnen gedurende een jaar na bet in werking

treden dezer verordening afwijken van bet bepaalde in artikel 3, 3e en 4e lid.

Hoofdstuk XI

Slotbepaling.

Artikel 20.

1. Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Organisati~- I

verordening brandweer".

2. Zij treedt in werking met ingang van de derde dag na die,waa.r-ophet ber1cht

va.a Ged9puteerde Staten, houdende goedkeuring dezer verordening, is ont-

vangen.

3. Op de datum van in werking treding dezer verordening vervalt de verorde-

ning instructie inzake brandweermaterieel en -personeel en de maatregelen

te nemen bij en na de brand voor de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart en de

latere aanvulling(en).

TIM

Aldus vastgesteld in de .y-ergadering van de

raad der gemeente --'van 10.SEP.19~4
Do ~ De I p~rzi tter,

~


