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Verzonden:

Geachte heer Van Gijzel,
U heeft ons de mogelijkheid geboden onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien
van de eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg, de 1e Begrotingswijziging 2015
en het Dekkingsplan 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Wij hebben in onze vergadering van 19 maart 2015 besloten om nog niet met
instemming kennis te nemen van de eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg en
de daaraan gerelateerde 1" begrotingswijziging 2015 van de VRBZO. Deze beslissing
houden wij aan tot de raadsvergadering van 30 april 2015.
Nadat diverse leden van de gemeenteraad hebben gesproken met de vrijwilligers van
de brandweer die in onze gemeente actief zijn en nadat een vrijwilliger namens alle
vrijwilligers heeft ingesproken t'rjdens de voorbereidende commissievergadering op 25
februarijl. hebben wij grote zorgen die wij u in deze zienswijze kenbaar maken.
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In het voorliggende voorstelwordt namelijk bezuinigd op voertuigen en vrijwilligers.
Vrijwilligers vormen het fundament, 'hart en ziel', van de brandweerorganisatie. Door het
schrappen van voertuigen en de bijbehorende vrijwilligers worden de overige vrijwilligers
zwaarder belast. Te meer omdat zij vaker zullen moeten uitrukken om elders assistentie
te gaan verlenen. Deze zuraardere belasting aan de ene kant en bezuinigingen op hun
materiaal aan de andere kant, resulteert ons inziens in een afname van de motivatie bij
de vrijwilligers. Dit terwijl voor de belangrijke functie die zij vervullen de motivatie
essentieel is. Het alternatief van inhuur van beroepskrachten is geen optie gezien de
kosten die hieraan verbonden zijn. Training van vrijwilligers is vele malen goedkoper
dan dit alternatief.

Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen
waarin wij de burgemeester, de heer Van Zomeren, gevraagd hebben om met een
vertegenwoordiging van het plaatselijke korps op korte termijn in gesprek te gaan met
de directeur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de heer Brons. Tijdens dit
gesprek zouden ons inziens in ieder geval de volgende onderwerpen besproken moeten
worden: belasting vrijwilligers, alternatieve bezuinigingsideeën, oplossing werkdruk
vrijwilligers, voorradig materiaalvan goede kwaliteit. De motie hebben wij als bijlage aan
deze zienswijze toegevoegd.
Tegelijkertijd geven wij aan dat we niet tegen bezuinigingen op de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost ztjn, maar wel op de voorgestelde invulling van de bezuinigingen op
het onderdeel'Brandweer'.

pagina 2 van 2

Wij vragen u om gehoor te geven aan ons verzoek om in gesprek te gaan met onze
vrijwilligers met als doelte komen tot een gedragen toekomstvisie en gemotiveerde
vrijwilligers.
Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

M.J. Swinkels

Drs. J. van Zomeren

