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Aanleiding
De brandweer is dit jaar al enkele keren onderwerp van gesprek geweest. De PCG heeft in
april jl. schriftelijke vragen gesteld onder het motto ‘Brandweer luidt de noodklok’ en bij de
behandeling van de Kadernota 2012-2015 werd de vinger gelegd bij de negatieve effecten
van de bezuinigingen op de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De SP deed landelijk
onderzoek naar de zorgen die leven onder brandweerlieden. Begin juli werd de uitkomst van
deze landelijke enquête door de lokale SP-fractie overhandigd aan de ‘Wijkse’ brandweer.
Tenslotte stond er afgelopen week een interview in het ‘Groentje’ met de postcommandant
van Cothen/Langbroek. De postcommandant uitte zijn zorgen, gaf duidelijk blijk van zijn
ongenoegen over plannen die in de ‘pijplijn’ zitten en gaf aan een stuk minder enthousiast te
zijn over de oprichting van de provinciale brandweer, de VRU. ‘Wordt door deze
schaalvergroting alles beter en goedkoper? De bureaucratie en de bestuurlijke afstand neemt
toe en het werkplezier neemt af…’.
Relevantie van het onderwerp en de agendering
Uit de gesprekken en contacten met de brandweer blijkt overduidelijk dat er zorgen zijn. Dat
de oprichting van een geheel nieuwe organisatie als de VRU niet zonder slag of staat gaat zal
niemand verbazen. Maar dat de zorgen zo hoog oplopen dat de brandweer zelf via de pers
ermee naar buiten treedt zegt toch wel genoeg…! In eerste instantie had de PCG schriftelijke
vragen ingediend, maar na overleg met de griffier zijn deze (vooralsnog) ingetrokken. In de
notulen van B&W d.d. 28 juni 2011, valt te lezen dat het college zijn zienswijze over het
‘concept beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2012-2015’ kenbaar heeft gemaakt. De griffier
maakte duidelijk dat het ontwerp beleidsplan VRU op de agenda staat voor 27 september a.s.
Het is dan de bedoeling dat zowel vanuit de VRU als vanuit het college vragen worden
beantwoord. Toch stelt dit de PCG fractie niet geheel tevreden. Wat wil de PCG en waarom
is agendering van het onderwerp ‘brandweer’, voorafgaand aan de behandeling van het
concept beleidsplan VRU 20112-2015 met het college en de VRU, volgens de PCG zo
relevant?
Voordat de gemeenteraad met het college en de VRU om tafel gaat zitten, is het
belangrijk dat de raad eerst de ‘gevoelens’ van de brandweer zelf proeft. Het is
belangrijk om eerst de brandweer zelf aan het woord te laten en met de door hun
geleverde input verder het proces in te gaan. Vragen die aan de orde kunnen komen
zijn o.a.: ‘Wat vindt de brandweer zelf van het concept beleidsplan VRU 20122015?Wat vindt de brandweer van de ingediende zienswijze van het college op het

concept? Wat zijn de bedenkingen en grootste zorgen van de brandweer? Welke
ideeën en oplossingen heeft de ‘Wijkse’ brandweer zelf? Wat kan de gemeenteraad
doen om de zorgen van de brandweer weg te nemen? Welke beleidsruimte heeft de
gemeenteraad nog als het gaat om het definitieve beleidsplan 2012-2015 van de
VRU? Etc.
Samengevat stelt de PCG voor om eerst een voorbespreking te organiseren met de brandweer
(op locatie?) en daarna pas het gesprek aan te gaan met zowel de VRU als het college. De
raad komt dan beslagen op het ijs en alle raadsfracties beschikken over dezelfde informatie.
Hopelijk bent u overtuigd van het nut en de noodzaak van een dergelijke aanpak. Het
moment van bespreken en de verdere invulling van de ‘voorbespreking’ laat de PCG graag
over aan de agendacommissie.
Hans Marchal/PCG
(Het agenderingsverzoek wordt bij het agendapunt Podium door de gemeenteraad
besproken, dit conform artikel 5, lid 5.2. van bijlage 1 behorende bij het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad)

