Motie Toekomstvisie Brandweerzorg, dekkingsplan en 1e begrotingswijziging
2015
De motie wordt ingediend door Dorpspartij(Bart van Oort) en CDA (Thijs van den
Elsen)
Verzoek om de navolgende motie voor behandeling aan de Raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 19 maart 2015,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 2015 inzake
‘Toekomstvisie Brandweerzorg, 1e begrotingswijziging 2015 en Dekkingsplan 2014
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost’,
Overwegende dat:
- De huidige invulling van de bezuinigingsvoorstellen op weinig draagvlak
kunnen rekenen bij de vrijwilligers in Gemert-Bakel;
-

Vrijwilligers het fundament vormen van de brandweerorganisatie;

-

Er in het voorstel bezuinigd wordt op voertuigen en bijbehorende vrijwilligers.

-

De overige vrijwilligers zwaarder belast zullen worden doordat de tweede
tankautospuiten worden geschrapt en de vrijwilligers vaker zullen moeten
uitrukken om elders assistentie te verlenen;

-

De voorgenomen lagere bezetting van de tankautospuiten en
hulpverleningsvoertuigen erin resulteert dat er meer vrijwilligers per voertuig in
aanmerking komen;

-

De motivatie van de vrijwilligers afneemt omdat zij te maken krijgen met een
zwaardere belasting aan de ene kant en bezuinigingen op hun middelen aan
de andere kant;

-

De motivatie van de vrijwilligers absoluut in stand gehouden dient te worden;

-

Als de vrijwilligers stoppen met hun werkzaamheden, het alternatief het
inhuren van beroepskrachten is. Dit alternatief vele malen duurder is dan het
opleiden van deze vrijwilligers;

-

Op dit moment de brandweer deels gebruik moet maken van elders afgedankt
materiaal;

-

De directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, dhr. Rob Brons, de
mening zou zijn toegedaan dat de bezuinigingsvoorstellen “niet in beton
gegoten zijn”;

Spreekt uit dat:
-

Burgemeester van Zomeren de opdracht krijgt om samen met een
vertegenwoordiging van het plaatselijke korps in gesprek te gaan met de
directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO);

-

Er in dit gesprek gekeken wordt naar alternatieve bezuinigingsopties waarbij
de veiligheid geborgd blijft;

-

Tijdens het gesprek in ieder geval de volgende onderwerpen besproken
worden:
o Belasting vrijwilligers
o Alternatieve bezuinigingsideeën
o Oplossing werkdruk vrijwilligers
o Voorradig materiaal van goede kwaliteit

-

Een afvaardiging van de raad als toehoorder bij dit gesprek aanwezig is;

-

Het gesprek op korte termijn moet plaatsvinden;

-

De schriftelijke verslaglegging van dit gesprek voor de eerstvolgende
raadsvergadering naar de raad moet zijn gecommuniceerd;

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekenaars van de motie:
Dorpspartij
CDA

