
Lamars, Ronald 

Van: Ramler, Huub 
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 10:12 
CC: Stadhuis 
Onderwerp: Schriftelijke vragen fracties CDA (inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes) 

en CUSGP (inzake wijziging productgroepen sociaal domein) 
Bijlagen: art. 42 vragen cda inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes.pdf; art. 42 

vragen cusgp inzake wijziging productgroepen sociaal domein.pdf 

Aan het college 
CC raad 
CC domeincontrollers 

Bijgaand tref t u aan twee series schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO): 
- Van de CDA fractie, inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes; 
- Van de ChristenUnie-SGP fractie, inzake wijziging productgroepen binnen sociaal domein. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 19 april 
a.s.). 

Met vriendelijke groet, 

Huub Ramler | griffiemedewerker | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden 
M 06 - 55526414 | E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 

De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl 
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Woerden 

Artikel 42 vragen 

Beheer en onderhoud brandweerkazernes 

De CDA-fractie heeft diverse signalen ontvangen dat het onderhoud van de brandweerkazernes, met name 

in de dorpen, niet aan de eisen voldoet. Dit hebben wij tijdens een werkbezoek in Zegveld ook zelf 

geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA technische vragen gesteld o m inzage te krijgen in de 

bouwtechnische- en ARBO-inspectierapporten van de brandweerkazernes. De technische beantwoording 

van 11 maart j l . heeft aanleiding gegeven to t het stellen van schriftelijke vragen. Het CDA heeft zorgen over 

de staat van onderhoud en de ARBO-veiligheid van de brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en 

Zegveld. Deze lijkt niet op orde en dat heeft consequenties voor de vrijwillige hulpdiensten die van deze 

locaties gebruik maken. Wij hebben daarom de volgende vragen. 

1. Graag verzoeken wij het College o m de raad uitgebreider informeren over de staat van onderhoud en 

de ARBO-veiligheid van de brandweerkazernes in de dorpen, aan de hand van de laatste informatie bij 

het college bekend. 

2. Kan het College aangeven of er op kortetermijnmaatregelen nodig zijn? Waarom wel of niet? 

In 2010 is afgesproken dat de VRU volledig verantwoordeli jk was voor de uitvoering van het operationele 

beheer en onderhoud van de kazernes. Per 1 januari is, conform besluit in het AB van de VRU, dit weer 

onder de verantwoordeli jkheid van de gemeente komen te liggen, die hiervoor met de VRU een 

onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten. 

3. Kunt u aangeven op welke wijze de raad is geïnformeerd over deze wijziging van de 

verantwoordeli jkheid? 

4. Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag? Is hierbij gebruik gemaakt van de bouwkundige 

rapporten (2016)? 

5. Is de staat van onderhoud betrokken bij de verschuiving van de verantwoordeli jkheid? 

In 2018 heeft de VRU een Arbo-rapportage op laten stellen voor de kazernes in Harmelen, Kamerik en 

Zegveld. Er zijn ingri jpende aanbevelingen gedaan. Voor de post Woerden is geen rapportage opgesteld, 

omdat de VRU van mening is dat deze kazerne aan de uitgangspunten van de Arbo-wetgeving voldoet. 

6. Is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze inspecties? Waarom wel of niet? 

7. Waarom heeft het college er niet voor gekozen (gezien de eindverantwoordeli jkheid) o m voor de 

kazerne in Woerden ook een Arbo-technische rapportage op te laten stellen? 

8. Is er thans sprake van een gezonde en veilige werkomgeving in de brandweerkazernes? 

Er is een onderhoudsplanning van team Vastgoed voor de periode 2019-2028 en de periode 2029-2038. De 

onderhoudsplanning betreft alleen het vervangen van bestaande bouwdelen. Aanpassingen met betrekking 

to t duurzaamheid, functies en Arbo-wetgeving zijn niet opgenomen in het onderhoudsplan. 

9. Waarom zijn bovengenoemde aanpassingen niet in het onderhoudsplan opgenomen? 

10. Is het college voornemens deze aanpassingen in het onderhoudsplan op te nemen? Zo ja, welke kosten 

hangen daarmee voor de komende jaren samen? 

Te overwegen valt om in Harmelen, Kamerik en Zegveld dit moment ook aan te gri jpen om te kijken of de 

brandweer nog op de juiste locatie is gevestigd en toekomstbestendig is gehuisvest. 
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11. Is het college bereidt om te onderzoeken welke mogeli jkheden er zijn om de brandweer in de dorpen 

toekomstbestendig te huisvesten? 

Wij rekenen op spoedige beantwoord ing, in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn. 

Namens het CDA Woerden, 

Job van Meijeren en Rumo van Aalst 
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