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Amendement
Reg. Nr. 2019-12 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt;5.
Onderwerp: Conceptdocument Toekomstvisie en Opdrachten VNOG

Vergadering van de gemeenteraad op 16 december 2019.
Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te wijzigen en de vetgedrukte passages aan het
besluit toe te voegen:
besluit:
in te stemmen met het conceptdocument Toekomstvisie en Opdrachten van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland met inachtneming van de volgende wensen en bedenkingen:
Ten aanzien van opdracht 32:
Het afstoten van repressieve voertuigen en systemen mag niet leiden tot onveilige situaties in de
gemeente Heerde en in de regio. Vanwege de inzet van het HV2-voertuïg bij ongevallen en in
samenhang met het duikteam wordt aanbevolen dit voertuig niet weg te nemen bij de
post Heerde.
Ten aanzien van opdracht 41:
Vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid en veiligheid bepleit de gemeente Heerde het in stand
houden van twee duikteams in de regio met als standplaatsen Harderwijk en Heerde.
Daarnaast stelt de gemeente Heerde voor de volgende criteria bij de opdracht voor het onderzoek
naar de positionering van het duikteam te betrekken:
• gebiedsrisico's met opkomst- en aanrijtijden;
• regionale positie;
• toekomstbestendigheid en mate van professionaliteit.
Toelichting
De fracties willen graag de burgemeester een steun in de rug geven voor de bespreking van de
zienswijzen/bedenkingen en de behandeling van de voorstellen in het AB van de VNOG. De fracties
onderschrijven het belang van het HV-2 voertuig voor Heerde en het in stand houden van twee
duikteams in de regio met als standplaatsen Harderwijk en Heerde en zien hier graag het besluit van
de raad van Heerde op aangescherpt waartoe dit amendement wordt ingediend.
Tijdens de commissiebehandeling zijn hiervoor verschillende argumenten meegegeven en ook wordt
expliciet aandacht gevraagd voor de argumenten zoals verwoord in de brief van de brandweer
Wapenveld aan de raadsleden. Tijdens de commissievergadering is ook gepleit om andere

