VRAGENHALFUUR
Indiener: W.A. Wormgoor, Partij van de Arbeid
Datum indiening vraag: 16 april 2019
Onderwerp: Veiligheidssituatie kermis Eibergen
raadsvergadering van: 16 april 2019
Formulering: Van 12 tot en met 15 april was er kermis op de Brink in Eibergen. In de
Tubantia van maandag 15 april hebben wij gelezen dat de brandweer bezorgd was over
de veiligheid op de kermis. De Partij van de Arbeid vindt het van het grootste belang dat
aanvragen voor grote evenementen goed beoordeeld worden en dat risico’s adequaat
worden ingeschat. Daarnaast vinden wij dat risico’s tijdens een evenement tijdig
gesignaleerd moeten worden en dat er actie op ondernomen moet worden. De fractie van
D66 heeft gisteren een aantal vragen gesteld over de veiligheidssituatie op de
voorjaarskermis in Eibergen. De antwoorden op deze vragen stelden ons allerminst
gerust. Daarom stelt de Partij van de Arbeid hierbij de volgende aanvullende vragen.
Vraag: U stelt dat door een plattegrond getoetst is door de VNOG of de bereikbaarheid
van de attracties voor hulpdiensten aan de veiligheidseisen voldoet. In de antwoorden
op de vragen van de fractie van D66 stelt u dat de opstelling van de kermis in Eibergen
afweek van de plattegrond uit het draaiboek dat is aangeleverd door de organisatie.
Controleert u doorgaans of de plattegrond van het kermisterrein zoals aangeleverd bij
de organisatie overeenkomt met de werkelijke situatie?
Vraag: Ter plekke in Eibergen heeft de burgemeester geconstateerd dat er geen
aanleiding was om contact op te nemen met de lokale brandweerpost vanwege de
veiligheidssituatie. De mening van de burgemeester is gevormd door het gezamenlijk
toezicht dat gehouden is door gemeentelijke toezichthouders met de
brandweeradviseur. In die overweging heeft u het oordeel van de postcommandant –
dat je met een reddingsvoertuig nergens op de Brink terechtkon – niet betrokken. Op
basis van welke informatie heeft u besloten dat de situatie voldoende veilig was?
Vraag: Welke maatregelen had u kunnen nemen om te zorgen voor een optimale
veiligheidssituatie op het kermisterrein?
Vraag: Waarom heeft u die maatregelen niet genomen?
Vraag: Op de vraag van D66 of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen in de
toekomst, antwoordt u dat een actuele tekening onderdeel hoort te zijn van een
vergunning. Toch is er nu een vergunning afgegeven zonder dat er een actuele
tekening was. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Vraag: Waarom heeft de gemeente geaccepteerd dat de vergunningaanvraag niet
vergezeld ging van een adequate voorstelling van de beoogde inrichting van het
kermisterrein?
Vraag: Welke concrete maatregelen wilt u nemen om te verzekeren dat de afhandeling
van vergunningaanvragen in de toekomst wel degelijk correct gebeurt?

Toelichting:
1. In het vragenhalfuur kunnen vragen gesteld worden over onderwerpen die niet op de
agenda staan.
2. De vragen moeten 12 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie ingediend
zijn.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken.
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