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Onderwerp: Hervormingen brandweer/vorming veiligheidsregio’s
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Driekwart van de brandweerlieden heeft zich negatief uitgelaten over de vorming van
de veiligheidsregio’s (zie toelichting). Worden de uitkomsten van het door
EenVandaag gehouden onderzoek door onze ‘mannen’ onderschreven?
2) De veiligheidsregio’s bestaan inmiddels een paar jaar. Welke kritische
kanttekeningen zijn er door onze brandweer te plaatsen bij het functioneren van onze
veiligheidsregio? Welke zorgen zijn er en hoe krijgen we de zorgen en kritiekpunten
vertaald in beleid?
3) De PCG denkt dat we het in Wijk bij Duurstede redelijk goed voor elkaar hebben. Dit
willen we graag bevestigd zien… Hoe doet onze gemeente het in relatie tot de andere
gemeenten/korpsen uit onze regio?
Toelichting:
Vorige week werd de PCG opgeschrikt door de uitkomst van een enquête van EenVandaag
en Abvakabo. Hieruit kwam naar voren dat driekwart van de brandweerlieden vindt dat de
hervormingen bij de brandweer hebben geleid tot een afname van de veiligheid die de
brandweer kan bieden. Volgens de ondervraagden heeft de vorming van de veiligheidsregio’s
geleid tot minder inzet van beroepsbrandweerlieden. Tegelijkertijd zou de omvang van het
management wel gelijk blijven of groter worden. Meer dan de helft van de brandweermannen
zegt dat er te weinig beroepsmensen zijn om alle taken te vervullen. Ze maken zich ook
zorgen over experimenten die veel korpsen uitvoeren met de bezetting. Zo zouden wagens
uitrukken met minder mensen. 52% van de brandweerlieden zegt dat daardoor
onaanvaardbare veiligheidsrisico’s zijn genomen voor burgers. Ook de risico’s voor
brandweerlieden zelf zijn bij branden te groot, zeggen sommigen.
Ik ben heel benieuwd hoe er nu in ons korps gedacht wordt over de hervormingen c.q. de
vorming van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Leeft dit gevoel ook onze ‘mannen’? Wat
kunnen we doen voor onze ‘mannen’ en burgers om de veiligheid en de brandweerzorg zo
goed mogelijk te garanderen? Persoonlijk heb ik de indruk dat we het redelijk goed voor
elkaar hebben… Graag zie ik dit bevestigd!
Hans Marchal/PCG

