Verslag bijeenkomst brandweervrijwilligers Gemert-Bakel en directeur
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 22 april 2015
Aanwezig:
Dhr. Brons, directeur VRBZO, dhr. J. v/d Broek, wnd. afdelingshoofd Brandweerzorg
Peelland en dhr. R. Iding, wnd. leiding brandweer Gemert-Laarbeek.
Dhr. P. van der Horst en mevr. J. Manders, brandweerpost Bakel;
Dhr. D. van Bakel en dhr. P. Peeters, brandweerpost De Rips
Dhr. T. van Melis en dhr. J. Geerts, brandweerpost Gemert
Burgemeester J. van Zomeren burgemeester, dhr. A. v/d Voort adjunct directeur en
dhr. P van Horen ambtenaar veiligheid/rampen
Dhr. T. van den Elsen CDA, dhr. B. van Oort Dorpspartij, dhr. J. van Dommelen
Lokale Realisten, dhr. H. Verkampen CDA en dhr. W. de Wit CDA.
Opening
Burgemeester Jan van Zomeren heet iedereen van harte welkom en is blij dat iedereen op
korte termijn in de gelegenheid is deze bijeenkomst bij te wonen. Aanleiding voor de
bijeenkomst is de motie / het amendement van de gemeenteraad om in overleg te treden
met de directeur VRBZO en de brandweervrijwilligers van Gemert-Bakel, zoals ook in de
zienswijze verwoord. Voor het overleg is geen agenda opgesteld om een open gesprek
mogelijk te maken.
Dhr. R. Brons directeur VRBZO
De directeur kan zich de onrust in Gemert-Bakel voorstellen. Er ligt nu wel een rapport over
de toekomstvisie van de brandweer. Dit dient gezien te worden als een leidraad, maar niet
als een document “in beton gegoten”. Het dient dan ook op maat / per kazerne nader
ingevuld te worden. In algemene zin is er zowel bestuurlijk als binnen de brandweer veel
draagvlak.
Discussiepunten zijn het vervallen van de 2de tankautospuitwagen en behoud van voldoende
en gemotiveerde vrijwilligers. In het verleden heeft iedere gemeente zijn eigen beleid
gevoerd, in de toekomst zal het één regionaal brandweer (beleid) worden.
Het aantal tankspuitauto’s gaat van 48 naar 36 plus 6 reserve voertuigen. Voornamelijk
afhankelijk van het aantal inzetten zal bekeken worden waar deze 6 reserve voertuigen
worden ingezet. Ook de reductie en plaatsing van hulpverleningsvoertuigen, hoogwerkers en
waterwagens zal nader bekeken worden.
De directeur is er voorstander van dat de huidige expertise in bepaalde posten zoveel
mogelijk ook in de toekomst benut blijft.
Er ligt geen opdracht tot saneren van vrijwilligers; gemotiveerde vrijwilligers dienen zoveel
als mogelijk behouden te worden en indien nodig via een natuurlijke weg afgebouwd te
worden. Er ligt een opdracht tot besparingen / bezuinigingen hierbij kan voornamelijk
gedacht worden aan winst bij gezamenlijk inkopen.
De brandweerkorpsen
De vertegenwoordigers van Bakel geven aan “te kunnen leven” met de toekomstvisie
brandweerzorg. De discussie rondom het hulpverleningsvoertuig wacht men af. De
belastbaarheid voor de vrijwilligers acht men acceptabel. Wel pleit men voor blijvende
aandacht voor een goede facilitaire voorziening op het gebied van materiaal (o.a.
pakken) en oefenmogelijkheden. Dhr. Brons geeft aan de boodschap begrepen te
hebben en de aanbesteding van pakken heeft reeds plaatsgevonden.
De vertegenwoordigers van De Rips geven aan blij te zijn dat de post blijft bestaan.
Ook vindt men het positief dat de bemensing van vrijwilligers van 2,5 naar 3 gaat,
hetgeen betekent van 15 naar 18 vrijwilligers. Dhr. Brons geeft aan dat het overeind
houden van alle posten belangrijk is vanwege o.a. de historie en het feit dat 50% van

alle uitrukken plaatsvinden vanuit vrijwillige posten. Verder is de combinatie
brandweervrijwilligers en beroepsbrandweer erg belangrijk.
De vertegenwoordigers van Gemert geven hun zorgen omtrent het verlies van de 2de
tankspuitauto en de belastbaarheid van de vrijwilligers aan. Het belang van de
veiligheid van de burgers dient voorop te staan. Men is blij dat er actie ondernomen
wordt ten aanzien van aanschaf materiaal. Ook vraagt men aandacht voor het
behoud van de First Responder. Dhr. Brons heeft begrip voor de aandacht die
gevraagd word inzake de 2de tankspuitauto en de belastbaarheid van de vrijwilligers.
Hij vindt de First Responder buitengewoon waardevol. De brandweer is er primair om
levens te redden en bij een incident de situatie te verkennen. Hiervoor is een First
Responder erg belangrijk. Daarom zal hij zich blijven/gaan inzetten voor First
Responders in alle brandweerposten waar mogelijk.
De gemeenteraadsleden
In het verleden werd er een 2de tankspuitauto aangeschaft omdat er een tekort was
aan bluswater. Dhr. Brons geeft aan dat o.a. de filosofie ten aanzien van blussen is
gewijzigd. Vroeger lag de nadruk op blussen tegenwoordig is de volgorde primair
mensen redden, dan dieren redden en vervolgens blussen. De veiligheid van de
brandweermensen staat hierbij voorop.
Kan er iets gezegd worden over het plaatsen van de reserve tankspuitauto’s? Dhr.
Brons geeft aan dat het belangrijkste criterium zal zijn het aantal uitrukken en
daarnaast de beschikbaarheid van vrijwilligers. Gelet op het aantal uitrukken zal
Gemert-Bakel wellicht niet in aanmerking komen voor een reserve tankspuitauto.
Maakt Gemert-Bakel kans op een van de waterwagens? Dhr. Brons geeft aan dat
bekeken wordt waar deze waterwagens het best gesitueerd kunnen worden. Dat
Gemert-Bakel een landelijk gebied is speelt hierbij zeker mee.
Hoe gaat men om met gemotiveerde vrijwilligers, deze gaat men toch niet afbouwen?
Dhr. Brons is het hier mee eens. Wel dient een goede verhouding te zijn ten aanzien
van de belastbaarheid van de vrijwilligers.
Duikteams / oppervlaktereddingsteams
De gemeenteraadsleden maken gebruik aandacht te vragen voor fundamentele discussie
rondom de protocollen (regelgeving) oppervlaktereddingsteams zoals door de gemeenteraad
gewenst. Hierover is ook door de gemeenteraad via de burgemeester aandacht voor
gevraagd. Dhr. Brons is hiervan op de hoogte en geeft aan dat dit bij hem bekend is en dat
hij momenteel met deze zaak bezig is. Hij gaat dit als directeur VRBZO verder landelijk
oppakken omdat hij ook van mening is dat dit opnieuw bekeken dient te worden. Zaken die
hierbij aan de orde dienen te komen zijn: veiligheid brandweermensen zelf, regelgeving
omtrent duiken, bekwaamheid / geoefendheid brandweermensen. De gemeenteraadsleden
zijn blij te constateren dat er aandacht is voor dit onderwerp en wachten de reactie vanuit de
directeur VRBZO af.
Sluiting
Burgemeester Jan van Zomeren dankt iedereen voor zijn komst en inbreng. In de voorfase
zijn veel zorgen geuit en gedeeld en gelukkig kunnen we constateren dat deze signalen goed
zijn opgepakt. Vooral de opmerking dat de toekomstvisie “niet in beton is gegoten” is een
belangrijke constatering. Fijn is ook te constateren dat enkele zaken al voortvarend zijn
opgepakt zoals aanschaf materiaal en de aandacht voor de fundamentele discussie rondom
de protocollen (regelgeving) oppervlaktereddingsteams Een bijeenkomst, zoals afgelopen
april, met de gemeenteraadsleden inzake brandweer wordt zeer op prijs gesteld. Dhr. Brons
geeft aan dat dit in de toekomst vaker zal plaatsvinden. Niets meer aan de orde sluit de
burgemeester de bijeenkomst.
Peter van Horen
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