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Onderwerp: informatie algemeen bestuur VRBZO 26 maart 2015

Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
de besluitvorming en het vervolg over de Toekomstvisie brandweer naar aanleiding van de
vergadering van het algemeen bestuur van de VRBZO d.d. 26 maart 2015.
Inleiding
In de raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 is unaniem een motie aangenomen over de
Toekomstvisie Brandweer. Dit als input voor de burgemeester t.b.v. de vergadering over dit
onderwerp van het algemeen bestuur van de VRBZO op 26 maart 2015. Middels deze RIN
willen wij uw raad informeren over de besluitvorming en het vervolg.
Kernboodschap
Bij de aanvang van de bespreking van de Toekomstvisie in het Algemeen Bestuur van de
VRBZO d.d. 26 maart 2015 heeft burgemeester Van Zomeren het standpunt van uw raad
ingebracht, verwijzend naar de vastgestelde motie. Tot na de raadsvergadering van 30 april
a.s. is er geen vrijheid een oordeel te geven over de voorliggende voorstellen. Dit standpunt
is ingegeven door de signalen van de afgelopen tijd (o.a. vrijwilligers en OR) en de zorgen
die leven m.b.t. de positie van de vrijwilligers en de staat en omvang van het materieel. Door
hem is dan ook voorgesteld de behandeling aan te houden.
Dit ordevoorstel is door de voorzitter in stemming gebracht waarbij bleek dat buiten GemertBakel géén van de aanwezige gemeenten voorstander was van aanhouden.
Tijdens de behandeling is toegezegd dat de directeur van de VRBZO bereid is een gesprek
aan te gaan met de vrijwilligers van het korps Gemert-Bakel. Dit zal worden gepland vóór 30
april a.s.. Tevens is nog eens benadrukt dat de aangenomen voorstellen “niet in beton zijn
gegoten”. De directeur van de VRBZO is belast met de uitvoering, waarbij zoveel als
mogelijk maatwerk zal worden geleverd. Zo wordt nadrukkelijk gekeken naar de plaatsing
van de 6 reserve voertuigen op basis van de inzet in de praktijk en de (on)mogelijkheid tot
bezetting van die voertuigen.
Tevens is toegezegd dat tijdens de bijeenkomst voor raadsleden op 15 april a.s. aandacht
zal worden geschonken aan wat er speelt en aandacht voor de gang van zaken.
Vervolgens heeft burgemeester Van Zomeren zowel m.b.t. de Toekomstvisie, als m.b.t. de
daarmee samenhangende 1e begrotingswijziging, in de vorm van een stemverklaring
aangegeven dat er tijdens het overleg weliswaar veel vertrouwensvolle dingen zijn gezegd,
maar dat de door de gemeenteraad van Gemert-Bakel voorgestane volgorde hem niet de
ruimte geeft om in te kunnen stemmen. Hij zal het besprokene terugkoppelen aan de raad,
het toegezegde gesprek aangaan en de behandeling in de gemeenteraad van 30 april a.s.
afwachten. Uiteindelijk stemden de gemeenten Valkenswaard en Gemert-Bakel tegen, de
rest van de aanwezige gemeenten voor.

Tot slot heeft burgemeester Van Zomeren aandacht gevraagd voor de afspraken die zijn
gemaakt m.b.t. de kosten en de inzet van de First Responder. Bij de overgang naar de
Veiligheidsregio is gesteld, dat de begroting door de Veiligheidsregio is overgenomen zoals
deze is, dus inclusief First Responder. Gemert-Bakel gaat er dan ook van uit dat deze inzet
wordt gecontinueerd, ongeacht de plaatsing bij VRBZO of GGD.
Vervolgstappen
Zo spoedig mogelijk zal het gesprek tussen de directeur van de VRBZO, burgemeester Van
Zomeren en een afvaardiging uit het korps Gemert-Bakel worden gepland. Uw raad zal
hierover worden geïnformeerd.
Financiën
Op dit moment niet aan de orde.
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