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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Wat is de reactie van het college op de voorgenomen bezuinigingen bij de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)? Deelt het college de zorg van de brandweermensen
en de vakbond, dat de veiligheid van de inwoners van onze provincie door de
bezuinigingen in het geding komt?
2) Is het college het met de brandweermensen en de vakbond eens, dat er bij de
bezuinigingen in de eerste plaats gekeken moet worden naar de niet-operationele
functies, de managementstructuur of andere overheadfuncties?
3) Welke (negatieve) gevolgen hebben de voorgenomen bezuinigingen voor onze
brandweer en onze ‘Wijkse’ brandweermensen? Wat gaat u eraan doen om de
negatieve gevolgen tot een minimum te reduceren? Welke stappen kunnen we zetten
om de voorgenomen bezuinigingen bij de VRU ‘om te buigen’?
Toelichting:
Via RTV Utrecht bereikte me de informatie dat er flink bezuinigd gaat worden bij de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU overweegt om twintig brandweerauto’s te
schrappen en ruim honderd brandweermensen te laten afvloeien. Ook wil de VRU twee
kazernes opheffen en samenvoegen in een nieuwe post. In totaal gaat het om € 1,8 miljoen
aan bezuinigingen. Bij de vakbond en bij de brandweermensen is er kritiek op de
voorgenomen bezuinigingen. De vrees bestaat dat door de bezuinigingen bij de brandweer,
de veiligheid van de inwoners van de provincie in het geding is. Een vertegenwoordiger van
de vakbond geeft aan dat er juist niet gesneden moet worden in het aantal brandweermensen,
maar dat er gekeken moet worden naar de niet-operationele functies, naar de
managementstructuur of dat soort overheadfuncties. Voorkomen moet worden dat er
gesneden wordt in de takken die daadwerkelijk met de brandweerwagen op pad gaan. De
PCG is het hier helemaal mee eens!
Hans Marchal/PCG

