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Duiding cijfers 2021

In de cijfers van de kwartaalrapportage zijn deze verschillen nog groter vanwege het ontbreken van de
getallen van de eerste 4 maanden van 2020.

Regionaal producten overzicht
Regionaal gezien hebben we als afdeling Risicobeheersing meer adviezen en meer controles geleverd
aan gemeenten dan in 2020. is te verklaren door de opkomst van COVID-19 en diverse lockdowns die
we in 2020 gehad hebben. In 2021 zitten we weer vrijwel op pre-corona aantallen. Alleen het aantal
controles loopt nog achter. Dit komt mede door de lockdowns die we in 2021 nog gekend hebben.

In 2021 hebben we 175 evenementen adviezen geleverd op vraag van gemeenten. Daarnaast zijn er
en behoorlijk aantal overleggen geweest met betrekking tot de evenementen naar aanleiding van de
COVID-19 maatregelen. Deze overleggen zijn niet geregistreerd als producten of adviezen.

Regionaal controle overzicht

Jaaroverzicht

In 2021 zijn 721 controles gebruiksveiligheid uitgevoerd door Risicobeheersing. Hierin zitten enkele
zelfscans die voldoende informatie hebben opgeleverd om de zelfscan te verwerken in Squit. Het
overgrote deel betreft fysieke controles die we uitgevoerd hebben buiten de lockdown-periodes.
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De onderwijsfunctie volt op door onze extra inzet in verband met project scholen. Hierin werken we
met onderwijsstichtingen samen om hen zelfscans te laten uitvoeren. Hierdoor is er frequenter
aandacht voor de brandveiligheid dan slechts een jaarlijkse controle door de brandweer. We hebben
met de scholen extra kritisch gekeken om een goede beginsituatie te realiseren.
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Jaaroverzicht met extrapolatie firstwatch 2020
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Bij de risico's per thema zien we al enkele jaren een relatief grote afkeur in brandcompartimentering.
Dit is een groot risico omdat de compartimentering er voor zorgt dat er voor personen extra tijd is om
te vluchten bij een groter gebouw en om een incident beheersbaar en bestrijdbaar te houden.
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In de woonfunctie zien we zowel bij wonen met zorg als in woongebouwen tekortkomingen. Bij wonen
met zorg gaat het per definitie om verminderd zelfredzamen. Dit zien we echter ook steeds meer in
woongebouwen. Ouderen die langer zelfstandig blijven wonen waarbij de woonsituatie niet of
onvoldoende mee verandert met de behoeften van de bewoner(s). Door projecten als Geen Nood Bij
Brand en project wooncoöperaties werken we samen met de branche aan veiligere situaties.

Vooroverleg

Om een vergelijk te kunnen maken tussen 2020 en 2021 op zaaktype niveau hebben we de aantallen
voor 2020 die we geregistreerd hebben in Squit ge-extrapoleerd naar heel 2020. (De eerste 4
maanden zijn namelijk geregistreerd in FirstWatch). In deze extrapolatie is de groei van het aantal
producten goed zichtbaar.
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