RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
20R.00061
Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

3 maart 2020

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Burgemeester

: OOV

Contactpersoon :

T. Vermeulen

Tel.nr.

:

8292

E-mailadres

:

vermeulen.t@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door H. van Assem & J. de Mari
van de Fractie van Inwonersbelangen
over het bereiken van voldoende vrijwilligers van de brandweer overdag.

Beantwoording van de vragen:

1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat het inderdaad lastiger wordt om voldoende
brandweervrijwilligers op de posten te krijgen in de dag situatie?
Het college is bekend met een trend dat het lastiger is dan voorheen om de paraatheid van
brandweerposten in de dagsituatie te garanderen. Niet voor niks heeft de VRU in de afgelopen jaren
maatregelen voorgesteld en genomen om de paraatheid overdag te verbeteren en de gemeenten via
zienswijzentrajecten betreffende de kadernota’s en begrotingen hierover geconsulteerd. Het college
hecht er wel waarde aan om te vermelden dat zich binnen onze gemeenten geen acute problemen
voordoen ten aanzien van de paraatheid overdag. Bekend is dat alleen bij de post Zegveld af en toe
extra inspanningen moeten worden verricht, maar er worden zelden tot nooit posten buiten dienst
gesteld.
2. Kan het college bij de huidige en de toekomstige ambtenaren navragen of er belangstelling is, zodat
zij eventueel ook ingezet kunnen worden overdag?
Het college zal binnen de organisatie vragen of werknemers zich willen aanmelden bij de brandweer,
echter blijft het een individuele afweging van ambtenaren of zij zich hiervoor aanmelden of niet.
Binnen de gemeente wordt tijds- en plaatsonafhankelijk gewerkt, wat in theorie mogelijk maakt dat
ambtenaren op een kazerne werken.
3. Kan het college in contact treden met de gemeente Veenendaal om na te gaan hoe zij dit heeft
vormgegeven?
Het college is in contact getreden met de gemeente Veenendaal om na te gaan hoe zij dit heeft
vormgegeven. Het blijkt dat de gemeente Veenendaal aan een werknemer, die reeds vrijwilliger bij de
brandweer was, een elektrische fiets ter beschikking heeft gesteld. Zij hebben geen organisatiebrede
oproep gedaan zich aan te melden bij de brandweer.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: - 20.001630
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Artikel 42 vragen
Bereiken voldoende brandweervrijwilligers overdag

Inleiding
Op 16 januari 2020 zijn raadsleden tijdens een themabijeenkomst geïnformeerd over het
nieuwe ‘materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) van de Veiligheidsregio
Utrecht.
Tijdens deze vergadering werd aangegeven dat de brandweer voor het overgrote deel draait
op vrijwilligers (1600 van 1800 personen) en dat het steeds lastiger wordt om in de
dagsituatie (TS6) brandweervrijwilligers op de posten te bemensen. Dit komt mede omdat
de mensen steeds vaker buiten de gemeente werkzaam zijn.
De inzet van (TS4) in plaats van (TS6) is een afwijking van de basis brandweereenheid, dit op
verzoek van de brandweerposten.
Onze vragen:
1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat het inderdaad lastiger wordt om
voldoende brandweervrijwilligers op de posten te krijgen in de dag situatie?
2. Kan het college bij de huidige en de toekomstige ambtenaren navragen of er
belangstelling is, zodat zij eventueel ook ingezet kunnen worden overdag?
3. Kan het college in contact treden met de gemeente Veenendaal om na te gaan hoe
zij dit heeft vormgegeven?
Bron: https://veenendaal.nieuws.nl/nieuws/6330/brandweer-zoekt-meer-vrijwilligers/
Hendrie van Assem en Janet de Mari, Inwonersbelangen.
Bij onduidelijkheden of gewenste toelichting graag contact opnemen met
Jeanet de Mari (06-2973 3906)
Hendrie van Assem (06 - 3913 7890)

