Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 5 maart 2014

Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO
Onderwerp: bezuinigingen brandweer
Geacht college,
Sinds enige dagen verschijnen er in verschillende dagbladen, waaronder
BN deStem, berichten over de gevolgen van bezuinigingen op de brandweer.
Vakbond AbvaKabo FNV
Brandweerlieden maken zich grote zorgen: driekwart van hen vindt dat hun eigen
veiligheid en die van burgers is afgenomen sinds in 2010 de korpsen worden
gereorganiseerd. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond AbvaKabo FNV en
EenVandaag onder 589 professionele brandweerlieden.
De brandweerlieden hebben kritiek op de „experimenten‟ met de bezetting op de
brandweerwagens. De wagens zouden uitrukken met te weinig brandweerlieden, en
er zouden meer vrijwilligers worden ingezet om beroepskrachten te vervangen.
Een anonieme brandweerman zegt op de website van AbvaKabo FNV: “Ik ga niet
naar binnen (in een brandend huis) als we met minder dat zes personen zijn. Dat
risico is voor mezelf echt te groot”.
EenVandaag
Bij EenVandaag klagen anonieme brandweerlieden over langere aanrijtijden omdat
de regio te groot is, over verouderde brandweerpakken, minder ervaren vrijwilligers
en bureaucratie. Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent vindt dat de managementlaag
veel te groot is geworden, volgens acht op de tien brandweerlieden luistert de
korpsleiding niet of onvoldoende naar het personeel op de werkvloer.

Voor het onderzoek werden ook 1.259 mensen van de vrijwillige brandweer
ondervraagd. De meerderheid kan zich vinden in het standpunt van de
beroepscollega‟s. Ook de vrijwilligers geven aan dat de veiligheid van burgers is
afgenomen. Bovendien zou de groep vrijwillige brandweerlieden minder gemotiveerd
zijn door de toegenomen werkdruk sinds de regionalisering. Eén op de vijf
vrijwilligers heeft door de hervormingen overwogen te stoppen of heeft dat inmiddels
gedaan.
Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV)
De brandweer rukt steeds vaker uit met minder brandweermensen, dit vanwege de
bezuinigingen. De VBV vind dit levensgevaarlijk. In het hele land is de brandweer
bezig met diverse experimenten om uit te rukken met twee of vier brandweermensen
in plaats van de zes die bij wet standaard zouden moeten zijn. Van dit aantal mag
enkel afgeweken worden als „het niveau van de brandweerzorg‟ hetzelfde blijft.
Progressief Halderberge heeft de volgende vragen aan het college:
1. Komt ook de veiligheid van onze inwoners in het geding door bezuinigingen die in
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant plaats vinden?
2. Wordt er in onze regio ook „geëxperimenteerd‟ met de bezetting op de
brandweerwagens?
3. Hoe zit het met de aanrijtijden in Halderberge, voldoen deze aan de wettelijke
normen hiervoor?
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 door de
bezuinigingen „onaanvaardbaar‟?
5. Als dit zo is, wat heeft uw college dan tot nog toe gedaan met de signalen?
6. Welke vormen van overleg zijn er tussen de korpsleiding en het personeel op de
werkvloer over werkdruk en veiligheid?
7. Hoe is het verloop, vanaf 1 januari 2010, onder de vrijwillige brandweer in
Halderberge?
8. Heeft uw college contact met de minister van Veiligheid en Justitie over de
signalen die de brandweerlieden naar voren hebben gebracht?
Uw reactie zien wij graag, zo spoedig mogelijk, tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .
Jan Zagers
Frits Harteveld
Toos Verschuur-Geraets
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