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V E R Z O N D E N - 2 APR 2014
Oudenbosch, 2 april 2014

Geachte leden van de fractie Progressief Halderberge,
Naar aanleiding van uw brieven van 5 maart en 17 maart (aanvullende vragen), inzake
bezuinigingen brandweer, volgt hieronder de beantwoording van de door u gestelde vragen:
1. Komt ook de veiligheid van onze inwoners in het geding door bezuinigingen die in de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant plaats vinden?
Nee, conform het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer en goede uitrukprotocollen,
behaalt de brandweer in de meeste gevallen de wettelijk vastgestelde opkomsttijden. Echter een
100% veiligheid kan vanzelfsprekend nooit gegarandeerd worden. Dat staat niet in verband met
bezuinigingen.
2. Wordt er in onze regio ook 'geëxperimenteerd' met de bezetting van de brandweerwagens?
Nee, de brandweer van Halderberge mag bij een melding met een bezetting van minimaal 4
personen (incl. bevelhebber en chauffeur) uitrukken. Afgesproken is dat als achtervang, de
brandweer uit Roosendaal op dat moment als Prio 2 uitrukt. Mocht daartoe de noodzaak ontstaan,
dan kan het korps Roosendaal onmiddellijk naar Prio 1 opschalen en op tijd ter plaatse zijn.
3. Hoe zit het met de aanrijtijden in Halderberge, voldoen deze aan de wettelijke normen
hiervoor?
De aanrijtijden voldoen in de meeste gevallen aan de wettelijke normen. Zoals eerder gesteld is
een 100% opkomst volgens wettelijke normen nooit te garanderen, met name in de
buitengebieden. De brandweer en gemeente treffen daarom preventieve maatregelen,
bijvoorbeeld door het stimuleren van het aanbrengen van rookmelders, door gezamenlijk met
bedrijven en instellingen beoefenen van rampen- en vluchtplannen en het adviseren van
particulieren en bedrijven over (brand)veiligheid.
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4. Delen onze brandweerlieden (beroeps en vrijwillige) de mening van hun collega's in den
lande? Met andere woorden vinden zij de risico's die ontstaan doorde bezuinigingen
'onaanvaardbaar ?
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Nee, dergelijke signalen zijn ons niet bekend.
5. Als dit zo is, wat heeft uw college dan tot nog toe gedaan met de signalen?
Zie vraag 4.
6. Welke vormen van overleg zijn er tussen de korpsleiding en het personeel op de werkvloer
over werkdruk en veiligheid?
Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk issue bij de brandweer. Tijdens een inzet maar ook
tijdens de opleidingen is het veiligheidsvraagstuk een belangrijk thema. Bij grote incidenten is er
een veiligheidsfunctionaris aanwezig die de persoonlijke veiligheid van alle hulpverleners in de
gaten houdt. De korpsleiding heeft regelmatig overleg met alle teamleiders. Daarnaast zijn er
werkoverleggen op de posten waar het thema veiligheid regelmatig ondenwerp van gesprek is.
7. Hoe is het verloop, vanaf 1 januari 2010, onder de vrijwillige brandweer in Halderberge?
Op peildatum 1 maart 2014 is de formatieve sterkte 54 vrijwilligers voor de drie brandweerposten
in de gemeente Halderberge. De feitelijke bezetting is echter 62 personen dus 8 personen boven
de formatieve sterkte dat via natuurlijk verloop afvloeit.
8. Heeft uw college contact met de minister van Veiligheid en Justitie over de signalen die de
brandweerlieden naar voren hebben gebracht?
De brandweerzorg in de regio valt onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Midden- en
West Brabant. Uiteraard zijn er verschillende overlegvormen specifiek over brandveiligheid met de
Minister middels het bestuur en directie van de veiligheidsregio, de Veiligheidsraad en het landelijk
overleg regionaal commandanten brandweer.
Aanvullende vragen (d.d. 17 maart 2014):
9. Klopt het dat de bezetting op de brandweerwagens in Oudenbosch en Hoeven op 13 maart
onvoldoende was waardoor de brandweer uit Roosendaal moest uitrukken?
Na de betreffende melding zijn de korpsen Halderberge en Roosendaal gealarmeerd zoals
gebruikelijk is bij calamiteiten in onze gemeente. Wegens de afwezigheid van de bevelvoerder op
de post Oudenbosch is de brandweer van Roosendaal ter plaatse gekomen binnen de wettelijke
opkomsttijd.
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10. Is de aanrijtijd bij de brand in Bosschenhoofd hierdoor overschreden?
Er wordt een wettelijke opkomsttijd gehanteerd van 12 minuten. Volgens de gegevens die ons zijn
aangereikt, was de brandweer binnen deze tijd aanwezig, namelijk 11 minuten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgeme

Mevrouw mr. CJG. Jacobs

De heer J.C.M. Paantjens
Loco-burgemeester

i.a.a.

De leden van de gemeenteraad
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