Afdeling Lier-Koningshooikt

Lier, 11 februari 2021

SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Betreft: brandbestrijding – opleiding blusmiddel voor stadspersoneel

Geachte,

Verschillende gemeenten geven hun werknemers de mogelijkheid een opleiding te volgen hoe
ze correct moeten reageren in geval van brand. Snel en efficiënt handelen bij een beginnende
brand kan niet alleen het patrimonium vrijwaren van materiële schade, maar vooral levens
redden.
Graag had ik een antwoord op volgende vragen:




Heeft ons stadspersoneel een opleiding gevolgd omtrent hoe te reageren bij brand en
accuraat een blusmiddel in te zetten ? Zo neen, waarom niet ?
Zo ja, hoeveel personeelsleden hebben de afgelopen drie jaar een opleiding genoten ?
Wat is de aard van die opleiding juist ?
In dat geval ook graag een overzicht opgesplitst per stadsdienst.

Hoogachtend.
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Schriftelijke vraag: Brandbestrijding – Opleiding blusmiddel voor stadspersoneel
Geachte heer Verhoeven,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
In lijn met de Welzijnswet werd in het verleden een risicoanalyse brand gemaakt voor de verschillende gebouwen waar
medewerkers van Stad en OCMW tewerk gesteld zijn. Bij de inschatting van het risico op brand van de gebouwen wordt
rekening gehouden met de kans op brand (onder andere op basis van het type werkzaamheden of installaties in het
betrokken gebouw) en de impact als er brand is (op basis van het aantal personen aanwezig in een gebouw). De
brandpreventiemaatregelen zijn bepaald op basis van het risico. Deze risico inschatting en de bijhorende maatregelen
worden bijgestuurd als er wijzigingen zijn.
Conform de preventiehiërarchie wordt het risico op brand waar mogelijk vermeden en zo klein mogelijk gemaakt, onder
andere door correcte opslag van brandbare producten, onderhoud van elektrische installaties en dergelijke meer. Om
vervolgens de impact van een brand, als deze toch zou plaatsvinden, te beperken, zijn er ook structurele maatregelen
genomen. Deze structurele maatregelen zijn bv compartimentering van ruimtes, automatische branddetectiesystemen,
brandblusvoorzieningen, signalisatie …
De evacuatierichtlijnen, die algemeen beschikbaar zijn voor alle medewerkers via intranet en ook uithangen en regelmatig
toegelicht worden op de verschillende locaties, zijn erop gericht om de brand niet te laten uitbreiden (“doe een bluspoging
als de brandhaard klein is en dit veilig kan, druk de brandmeldknop in, sluit ramen en deuren, schakel toestellen/machines
uit”) en te zorgen voor de eigen veiligheid (“laat alles liggen, verlaat onmiddellijk het gebouw”).
Wat opleidingen betreft:
-

-

Er werken bij de Technisch Uitvoerende Dienst 5 medewerkers die daarnaast ook vrijwillige brandweerlieden
zijn. In die hoedanigheid zijn zij opgeleid bij de brandweer en hebben zij de nodige kennis om bij werkzaamheden
in de technische werkplaats of in andere gebouwen snel en correct te handelen in geval van brand. Bijkomende
opleiding voor alle medewerkers van de technische dienst, aangepast aan het type werkzaamheden dat ze
uitvoeren, was vorig jaar voorzien, maar kon nog niet georganiseerd worden wegens de geldende
coronamaatregelen. Er zijn ook 2 medewerkers van deze dienst die op 12/03/2020 een opleiding Plaatsen
brandwerende deuren volgden.
Een medewerker deskundige erfgoed van het Technisch Bureau Gebouwen volgde op 16/10/2019 en op
3/04/2020 respectievelijk een opleiding Brandveiligheid in kerkgebouwen en in historische gebouwen.
Daarnaast volgden alle medewerkers van WZC Paradijs op 11/04 en 25/04/2019 een opleiding Brandveiligheid
en zorgprocedures.

Tenslotte volgden de 21 EHBO-hulpverleners van onze organisatie, die verspreid over de verschillende gebouwen
werkzaam zijn, de jaarlijkse bijscholing EHBO in 09 en 10/2020. Er werden eind 2020 nog 11 bijkomende EHBOhulpverleners aangesteld, maar zij konden hun basisopleiding nog niet volgen door de geldende coronamaatregelen.
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Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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