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Verzonden:

Geachte heer Van Gijzel,
Op 23 maart heeft u de zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel ontvangen. In deze
zienswijze is aangegeven dat de raad had besloten om het besluit over de
eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg, de 1e Begrotingswijziging 2015 en het
Dekkingsplan 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aan te houden.
Op 30 april is dit onderwerp wederom besproken in de raad. Graag informeren wij u
over deze raadsbehandeling met deze brief.
De raad heeft besloten om kennis te nemen van de eindrapportage Toekomstvisie
Brandweerzorg en de daaraan gerelateerde 1e begrotingswijziging 2015 van de VRBZO.
De raad bedankt u voor het serieus nemen van onze zorgen over onze vrijwilligers en
voor het feit dat de heer Brons op korte termijn een gesprek is aangegaan met een
delegatie van onze vrijwilligers, zoals wij hadden gevraagd in de unaniem aangenomen
motie.
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Via het verslag / in aanwezigheid van raadsleden als toehoorder zijn wij op de hoogte
gesteld dat tijdens dit gesprek de onderwerpen zijn besproken die wij hadden
aangegeven: belasting vrijwilligers, alternatieve bezuinigingsideeën, oplossing werkdruk
vrijwilligers, voorradig materiaal van goede kwaliteit. Onze vrijwilligers hebben dit
gesprek als … ervaren.
Aanvullen met informatie uit de raadsbehandeling en aangeven dat het raadsbesluit van
30 april als bijlage is toegevoegd.

Telefoon
(0492) 378 500
E-mailadres
gemeente@gemertbakel.nl
Internet
www.gemert-bakel.nl

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

de voorzitter,

M.J. Swinkels

Drs. J. van Zomeren

Twitter
@gemGemertBakel
Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08
BIC
BNGH NL2G
Kvk-nummer
50371746
BTW-nummer
8055.16.712B.03

