Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2015 IN ÉÉN OOGOPSLAG
Waar staan wij voor?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR) staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en
zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke
inzet van hulpverleningsdiensten, burgers
en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed
en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.
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Wie zijn wij?

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een
betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis en ervaring van burgers,
bedrijven en organisaties bij elkaar om op effectieve en efficiënte wijze veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige,
transparante en open organisatie met deskundige professionals, die hun werk doen met passie en bevlogenheid in een
uitdagende omgeving. Ook zijn wij voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling
daarvan naar veiligheid.
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62.149 inzetten met hoogste prioriteit

46.821

Spoed inzetten (A1)

28
Grote incidenten (GRIP) waarbij
gecoördineerde inzet nodig was

15.328

187.314

Prio 1 inzetten

!

208

incidenten op
rijnmondveilig.nl

binnenkomende
meldingen

1562

sociale media
berichten naar inwoners

31.068.714
keer op twitter gezien

3.524

(re)tweets over
incidenten

Dít waren onze uitdagingen in 2015

We vingen in korte tijd vluchtelingen op
1097

personen opgevangen in

7

crisisopvanglocaties

We zetten ons in voor veiligheid
bij evenementen
Wij staan niet alleen paraat, maar adviseren stad en
regio vooraf over evenementen, zoals Vestingdagen
Hellevoetsluis, Wereldhavendagen, Zomercarnaval
en de Marathon.

242

adviezen
medische hulp

3424

adviezen
brandveiligheid

We gaven informatie over
brandgevaar en wat je
zelf kunt doen!
747

voorlichtingsbijeenkomsten over veilig
leven aan o.a. studenten, senioren
en scholieren

Gedegen onderzoek
hielp ons verder
251

brandonderzoeken in de regio
Rotterdam-Rijnmond

32

brandonderzoeken in de regio
Zuid-Holland Zuid

4.000
jeugdige bezoekers aan onze Club van
112 in Schiedam en het Brandweer
Informatiecentrum in Hellevoetsluis.
Ze kregen op een speelse manier
voorlichting over brandveiligheid

5.500

woningchecks brandveiligheid:
26% hiervan bij zelfstandig wonende
senioren

Onze mensen oefenden voortdurend
Altijd klaar voor
het echte werk!
5.000

oefeningen voor brandweerlieden

460

crisisscenario’s beoefend door
bevelvoerders en officieren

1.200

Meer en meer inwoners
werden online sneller
en beter bereikt

aanvullende trainingen, zoals
rijvaardigheid, SIV, AED

Alles brandveilig?
Wij bleven het checken!

1.562

berichten op sociale media

208

incident-berichten op
rijnmondveilig.nl

1.365

incident-tweets verstuurd

5.953

20.000

inspecties brandveiligheid

volgers op
facebook

1.211

bouwaanvragen getoetst op
brandveiligheid

3.524
retweets

481

brandveiligheidsinstallaties en
voorzieningen beoordeeld

78

inspecties bij zware industrie (BRZO)

28

Grote
incidenten
(GRIP)
waarbij gecoördineerde
inzet nodig was

!

Brand aan de Oosthavenkade in Vlaardingen

!

Brand in transformatorhuis Schiebroekselaan in Rotterdam,
60-80 mensen geëvacueerd

!

Brand zorginstelling De Vloot in Maassluis,
tientallen woningen ontruimd

!

Brand na explosie in Moddermanstraat in Rotterdam,
13 gewonden, tientallen woningen ontruimd

80,4

21,1

Gemeentelijke
bijdrage

Rijk en
overige inkomsten

25

3,2

Coöperatie (AZRR)

Rijk en
overige inkomsten

INKOMSTEN

MILJOEN

129,7
MILJOEN

101,5
MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

Voor crisis- en
rampenbestrijding

28,2
MILJOEN

MILJOEN

Voor ambulancezorg
(incl. GHOR)

UITGAVEN

28,3
MILJOEN

11,2

3,3

Voor
brandweerzorg

Voor
meldkamer

Voor risico +
crisisbeheersing

MILJOEN

Voor ambulancezorg
(incl. GHOR)

129

86,2

MILJOEN

ONZE MENSEN
3 directeuren
1384 brandweerlieden
223 ambulancemedewerkers
72 medewerkers meldkamer ambulance/brandweer
160 specialisten Risico- en Crisisbeheersing,

MILJOEN

MILJOEN

Totale
uitgaven

ONZE REGIO

Lansingerland

Schiedam

Maassluis

Vlaardingen
Westvoorne

Capelle a/d IJssel

Rotterdam

Krimpen a/d IJssel

Brielle
Albrandswaard

Hellevoetsluis

GHOR en Crisiscommunicatie

Nissewaard

Ridderkerk

Barendrecht

170 medewerkers ondersteunende afdelingen

operationele ambulance
voertuigen

operationele brandweer
voertuigen

Goeree-Overflakkee

1.286.848
inwoners

15 gemeenten

863 km2

Een uitgebreidere versie vindt u op www.vr-rr.nl
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