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Geachte Raad, 

Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van de brief die ik heden aan het college 
van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente heb gezonden inzake het 
vervolgonderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar het 
gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/WATER, BODEM EN BOUWEN, 

J.A. Schipper 
Specialistisch/Coördinerend Inspecteur 

Pagina 0 van 0 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

ILT 
Water, Bodem en Bouwen 
Afdeling Handhaving Bouwen, 
Wonen en Ruimte 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 
J.A. Schipper 
T 088 4890000 
hans.schìppertaiLenT.nl 

Ons Kenmerk 
1010010900 

Datum 
Betreft 

19 april 2013 
Onderzoek gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid 
van zorginstellingen 

Geacht College, 

Inleiding 
In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van een onderzoek naar het 
gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. 

Toelichting 
In de maanden april en mei 2012 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk toezicht op de 
brandveiligheid van zorginstellingen. Hiervoor zijn alle gemeenten door de ILT 
geïnterviewd. De uitkomsten van deze interviews zijn vastgelegd in een rapport 1 

dat op 7 december j l . door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) is aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft uw gemeente zijn in de zomer 
van 2012 aan u toegezonden met het verzoek daarop te reageren. De van 
gemeenten ontvangen reacties zijn verwerkt in een vervolgrapportage 2, die 
onlangs door de minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. 
De vervolgrapportage bevat een analyse van de onderzoeksuitkomsten en aantal 
daaruit getrokken conclusies. Tevens zijn in de bijlagen de belangrijkste 
onderzoeksuitkomsten van alle gemeenten (per provincie) weergegeven. 

Onderzoeksuitkomsten 
De belangrijkste conclusies van het vervolgonderzoek zi jn: 

- Ruim een derde van de gemeenten heeft gevraagd om een positieve 
aanpassing van de interviewuitkomsten. 

- De aangepaste uitkomsten van de interviews stroken niet met de uitkomsten 
van een recent door de rijksinspecties uitgevoerd onderzoek naar de 
brandveiligheid van zorginstell ingen 3. 

1 Rapport 'Gemeentel i jk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen' d.d. 15 augustus 
2012. 
2 Rapport 'Vervolgonderzoek gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van 
zorginstel l ingen'd.d. 10 januari 2013. 
3 Rapport 'Brandveil igheid van zorginstell ingen' d.d. 9 december 2011. 
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- De aangepaste uitkomsten van de interviews wijken aanzienlijk af van de 
door de ILT bij 41 gemeenten uitgevoerde dossieronderzoeken. 

- Veel gemeenten onderkennen de ernst van de brandveiligheidsproblematiek 
bij zorginstellingen onvoldoende. 

Informatie 
De in deze brief genoemde rapporten kunt u vinden op de internetsite van de ILT 
via de link: 
www.ilent.nl/onderwerpen/leefomqevinq/bouwen/brandveiliqheid/publicaties/. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de gemeenteraad. Het College van 
Gedeputeerde Staten zal separaat door het ministerie van BZK worden 
geïnformeerd over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. 

ILT 
Water, Bodem en Bouwen 
Afdeling Handhaving Bouwen, 
Wonen en Ruimte 

Datum 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/WATER, BODEM EN BOUWEN, 

J.A. Schipper 
Coördinerend/Specialistisch Inspecteur 
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