Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-29
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 21 april 2011
Steller vragen: Hans Marchal / PCG
Onderwerp: Brandweer luidt de noodklok
Vraag 1: Is de berichtgeving vanuit de vakvereniging van brandweervrijwilligers en de
vakbonden alleen 'stemmingmakerij' zoals de VRU stelt of zit er een kern van waarheid in?
Luidt de brandweer terecht de noodklok? Kunt u de broodnodige duidelijkheid verschaffen?
Antwoord: Op dit moment is het nog te vroeg om hier als gemeente een antwoord op te
kunnen geven. Daarvoor spelen momenteel teveel zaken. Bijvoorbeeld; voorheen was de
brandweer een onderdeel van de gemeente en bouwde elke gemeente kazernes op een
locatie waar dat in hun geval praktisch was. Een logisch gevolg is dat -nu met de
regionalisering de gemeentegrenzen zijn ‘weggevallen’- de VRU kritisch kijkt naar de
dekking van de regio door al deze verschillende posten. Momenteel wordt door de VRU
dan ook gewerkt aan een regionaal dekkingsplan. Op basis van dit plan zal bepaald
worden waar posten en/of voertuigen overbodig zijn en waar posten en/of voertuigen bij
moeten. Bovendien speelt mee dat er sprake is van technische ontwikkelingen en de
zelfredzaamheid van burgers is verhoogd. Al deze ontwikkelingen eisen dat de VRU
kritisch kijkt hoe (efficiënt) de brandweerzorg ingericht is en of dat door allerlei
ontwikkelingen niet anders zou moeten.
Vraag 2: Is het juist dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van het bestuur heeft opgedragen
gekregen te bezuinigen? Zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de komende
bezuinigingen van naar verluidt 10%? Op welke manier worden de gemeenteraden bij deze
discussie betrokken?
Antwoord: Het voorstel is dat in 2012, ten opzichte van 2011, 5% bezuinigd wordt op de
brandweer. De gemeenteraad wordt op de gebruikelijke wijze bij de discussie
betrokken. Daarom wordt u verwezen naar de Kadernota.
Vraag 3: Wat staat de gemeenten te wachten als gevolg van de dreigende bezuinigingen op
de brandweerzorg? Wat betekenen de dreigende bezuinigingen concreet voor de Wijkse
korpsen? Met elkaar hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in een nieuwe kazerne en
nieuwe voertuigen. Het kan toch niet zo zijn dat er een verslechtering van de huidige
veiligheidssituatie gaat optreden?
Antwoord: Op dit moment is het niet inzichtelijk wat deze bezuinigingen voor
consequenties heeft voor de brandweer Wijk bij Duurstede. Van de gemeente mag
verwacht worden dat t.z.t. duidelijk aangegeven zal worden wat de mitsen en de maren
van de voorgestelde bezuinigingen zullen zijn. Ik begrijp dat u niet op alle vragen een
bevredigend antwoord heeft ontvangen, maar gezien de vele ontwikkelingen is dat op
dit moment ook niet mogelijk.
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Guus Swillens
burgemeester

