PUBLIEKSJAARVERSLAG 2021: PANDEMIE EN PARAATHEID
INCIDENTEN

MEDEWERKERS

CORONA

De brandweer werd vorig jaar 2629 keer gealarmeerd, waarvan elf zeer grote branden en veertien grote branden.
Opvallend is het grote verschil in automatische brandmeldingen.

In 2021 mochten we 55 medewerkers verwelkomen. Ook kwam een aantal stagiaires en tijdelijke
krachten een kijkje nemen bij onze organisatie. Daarnaast verlieten 74 medewerkers onze organisatie.
Er zijn afgelopen jaar 32 vacatures gevuld waarvan 20 vacatures ook extern zijn geplaatst. Ruim 100
mensen solliciteerden na de wervingscampagne #watdoejijover4minuten bij de vrijwillige brandweer.

Ook in 2021 draaiden veel van onze
(werk)dagen om de coronacrisis.

Arjan Mengerink, directeur veiligheidsregio en commandant brandweer: “In vergelijking met 2020 daalde in onze regio
het aantal alarmeringen en dus uitrukken voor brand en alarm. Het actief nabellen door meldkamer op automatische
brandmeldingen laat daarmee een mooi resultaat zien. Hierbij verminderen we het aantal nodeloze uitrukken voor
de brandweer door bij de melder na te gaan of er echt wat aan de hand is. Bij het afgaan van een handmelder óf als
we twijfelen gaan we uiteraard nog altijd meteen naar het adres toe. We werden in 2021 wel meer gealarmeerd voor
dienstverlening en ongevallen. De stormen in dat jaar, maar ook het helpen van de ambulance tellen daarbij mee.”
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Alarm (automatische brandmeldingen)
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Branden
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Ongevallen (o.a. verkeer en gaslekkage)

255
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Leefmilieu (o.a. storm en wateroverlast)

266

365

Dienstverlening (o.a. liftopsluitingen en dieren)

782
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39 Deventer
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Op de pagina COVID-19 vind je een
overzicht van onze activiteiten en
middelen in vogelvlucht.

Aantal 		
stagiaires		 In samenwerking met GGD IJsselland
brachten we eind december het
magazine Positief+ uit. Een magazine
5
over noaberschap, samenwerking en de
impact van corona in IJsselland.

SITUATIES MET GROTE IMPACT
In 2021 is er tien keer opgeschaald
naar GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).
Daarnaast zijn er ook grote incidenten
geweest die impact hadden, maar
waarbij niet opgeschaald is naar GRIP.
Hieronder een greep uit de meest
impactvolle situaties van 2021.
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CRISISORGANISATIE
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In 2021 hadden we, naast corona, ook flink wat inzetten van de crisisorganisatie waarbij
het kernROT (Regionaal Operationeel Team) samen kwam:
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Grote brand
(woning)

Deventer

• Boerenprotesten (juli 2021)
• Bijstand leveren aan hoogwatersituatie in Limburg (juli 2021)
• Lossing van de fosfineschepen in Kampen (september 2021)
• Grote stroomstoring in Zwolle (21 oktober 2021)
• Voorbereiding op de jaarwisseling 2021/2022 (vanaf oktober 2021)
• Crisisnoodopvang vluchtelingen (oktober/november 2021)
• Landelijke cyberkwetsbaarheid Apache Log4j (december 2021)

OPVALLEND IN 2021

INNOVATIE & MATERIEEL

Klik op de kop om naar het artikel te gaan

In 2021 heben we ook geïnvesteerd in nieuw materieel. Van de totale bestelling van 23
nieuwe tankautospuiten zijn er afgelopen jaar elf nieuwe tankautospuiten geleverd.

Nieuwe uitrukpakken brandweer IJsselland

#VetVeilig the Game winnaar PlayAward

Start campagne Stop CO-vergiftiging

Uitruk op maat

Ook hebben we vier WTS1500 containers gekocht en deze zijn inmiddels operationeel. De
nieuwe systemen hebben meer pompcapaciteit (10000 liter per minuut) en hebben meer
slanglengte (1500 meter). Deze systemen zijn onmisbaar bij grote branden en bij rampen.

Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start

Ruim 100 sollicitaties na wervingscampagne vrijwilligers

In het kader van minder vervuiling van het milieu en vermindering van de CO2 uitstoot,
heeft het wagenpark van onze veiligheidsregio vier bestaande voertuigen vervangen voor
vier 100% elektrische voertuigen.

Lancering Crisiz: spel crisissimulatie

Lancering VOK! – Veilig op kamers

In 2021 hebben de brandweerposten Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle nieuwe
uitrukkleding gekregen.

Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904

De brandweerrijschool

Brandweer IJsselland beschikt sinds dit jaar over een coldcutter. Hiermee kan een brand van
buitenaf en dus veiliger bestreden worden.
Er is een nieuw oppervlaktereddingsteam voor IJsselland gecreëerd na de evaluatie van de
ijsredding in Vollenhove (februari ‘21).

