Beantwoording technische vragen raadsleden
Nummer

DOC-22-541736

Zaaknummer

Z-21-180419

Naam raadslid

R. Paarlberg

Fractie

GemeenteBelangen

Onderwerp

Raadsvragen GemeenteBelangen Bezuinigingen Brandweerkorps
Noord Holland Noord – Gemeente Medemblik

Datum waarop de vraag is gesteld

31 mei 2022

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
Wederom een bezuinigingsronde binnen de Veiligheidsregio, waar als nu veel brandweervrijwilligers
de gevolgen van gaan ondervinden. Zeker van toepassing op een aantal kleine kernen, waar als de
bezuinigingen doorgaan, de brandweerposten worden afgeslankt of verdwijnen (waaronder
Abbekerk en Wervershoof). Onrust is daarom groot onder deze brandweervrijwilligers.
1a.

Is de gemeente Medemblik vooraf door de Veiligheidsregio op de hoogte gesteld van
deze bezuinigingsronde?

antwoord

De aankondigde organisatiewijzingen waar u op doelt betreffen geen bezuinigingen,
maar een doorontwikkeling van de brandweer organisatie. Deze doorontwikkeling staat
op de agenda van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. De gemeenteraad
ontvangt in oktober 2022 de plannen voor zienswijze.

1b.

Zo ja, is de gemeente bekend met het bezuinigingsbedrag dat genoemd wordt rond de E
675.000?

Antwoord

Ja, deze bezuiniging is in 2021 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, op
voordracht van verschillende gemeenteraden, aan de Veiligheidsregio opgelegd en in
2022 geeffectueerd.

1c.

Zo ja, heeft de Veiligheidsregio om input gevraagd van de gemeente en wat is deze
input dan geweest?

Antwoord

De taakstelling van € 675.000,- die in 2022 is doorgevoerd is 2021 voor zienswijze aan
de gemeenteraden aangeboden in het proces van de begroting. Uw raad heeft een
positieve zienswijze af gegeven op de begroting 2022 en de meerjarenraming 20222025.

1d.

Zo nee (ref. vraag 1), gaat de gemeente de Veiligheidsregio om opheldering vragen
onder informatie aan de Raad?

Antwoord

Nvt.

2a.

Kent de gemeente de risicoanalyse van de veiligheidsregio op basis waarvan zij nu
brandweerposten willen sluiten en/of afslanken?

Antwoord

De risico analyse is op hoofdlijnen met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
gedeeld en is nog niet gedeeld met de gemeente. De gemeenteraad ontvangt in oktober
2022 de plannen voor zienswijze.

2b.

Wat is de zienswijze van de gemeente hierop?

Antwoord

Zie antwoord 2a.

2c.

Is deze risicoanalyse gebaseerd op de grootte van het te bestrijken gebied van de
brandweerpost of gebaseerd op bemensing van de brandweerpost?

Antwoord

De risico analyse is gebaseerd op het risico binnen het werkgebied geclusterd in 8 type
incidenten en de nieuwe handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden.

2d.

Is de gemeente het met ons eens dat sluiting of afslanking van de brandweerposten
onprofessioneel is zeker naar de vele vrijwillige brandweermensen die zich onaflatend
beschikbaar stellen voor de gemeentschap (ontnemen “hobby”)?

Antwoord

Het sluiten van brandweerposten is in onze gemeente niet van toepassing. Het wat u
noemt 'afslanken' van posten betreft een fase van experimenten die in 2018 is ingezet
binnen de brandweer en Veiligheidsregio waarbij gekeken is naar een beperking van het
aantal taken bij zeer complexe incidenten die zeer beperkt binnen het desbetreffende
verzorgingsgebied voorkomen. Met de doorontwikkeling van het brandweer programma
360 bereiden we ons voor op de toekomst van de brandweer. De huidige organisatie
staat onder druk door de veranderende maatschappij en de bijbehorende
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen.
Belangrijk is om onze brandweer vrijwilligers goed mee te nemen in de nadere
uitwerking van de organisatiestrategie en veranderaanpak 2022 - 2025 van de
brandweerzorg. Dit is ook door uw raad als zienswijze ingebracht op de kadernota 2023.

2e

Kan de gemeente nog de veiligheid van al haar inwoners garanderen, nadat de
Veiligheidsregio groen licht krijgt om deze bezuinigingsronde uit te voeren?

Antwoord

Zoals gezegd in het antwoord op een eerdere vraag is de bezuiniging reeds in 2022
doorgevoerd en betreft dit voornemen geen bezuiniging maar een doorontwikkeling van
de brandweerzorg. In de gemeente Medenblik verdwijnen in dit plan geen
brandweerposten, en wordt wel gekeken naar een differentiatie tussen de posten op

basis van het vastgestelde risicoprofiel. Het kader is dat alle voorstellen zich binnen de
wettelijke normtijden en handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden bevinden.

