Berghem, 27 januari 2016
Betreft: Artikel 41 vragen over nieuwe verdeelsleutel brandweer Brabant Noord
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op 26 januari jongstleden werd de VVD fractie onaangenaam verrast door het bericht
‘Nieuwe verdeelsleutel kosten brandweer Brabant-Noord pakt voor deel gemeenten
vervelend uit’ in het Brabants Dagblad 1. Uit dit artikel blijkt dat de gemeente Oss
415.000 euro (13%) meer moet gaan betalen doordat er een nieuwe verdeelsleutel is
voor de brandweerkosten.
Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

1. Klopt het dat de gemeente Oss naar aanleiding van deze nieuwe verdeelsleutel
zo’n 415.000 euro (13%) meer moet gaan betalen?
2. Wat zijn de redenen om voor een dergelijke verdeelsleutel te kiezen (alleen
inwoners of ook het aantal geleverde diensten)?
3. In hoeverre is deze verdeelsleutel definitief vastgesteld?
4. In hoeverre heeft deze verdeelsleutel draagvlak onder de andere deelnemende
gemeenten?

5. Zijn er nog mogelijkheden om deze verdeelsleutel te veranderen?
6. Indien de verdeelsleutel definitief vastgesteld is, waarom heeft de
portefeuillehouder de Raad niet op de hoogte gesteld van het feit dat de
verdeelsleutel is vastgesteld?
7. Kan de portefeuillehouder aangeven of er nog alternatieven zijn besproken nadat
in de commissie meerdere keren is aangegeven dat een meerderheid van de
partijen zeer grote bedenkingen heeft bij een verdeelsleutel op deze wijze?
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8. Is het zo dat alle deelnemende gemeenten op dit moment een gelijk niveau aan
preventie en faciliteiten hebben? Zo nee, is het dan niet verstandiger te wachten
met een nieuwe verdeelsleutel tot alle gemeenten op hetzelfde niveau zitten?
Er is al meerdere malen in de commissie en Raad gesproken over de brandweer in Oss
en de gevolgen van de professionalisering voor vrijwilligers.
9. Wat is de toegevoegde waarde van het meer betalen voor Oss? Krijgt Oss
concrete zaken in ruil voor het extra geld wat afgedragen moet worden?

10. Heeft de nieuwe verdeelsleutel gevolgen voor de vrijwilligers van de Osse
brandweer? En zo ja, welke gevolgen?

De VVD fractie is benieuwd naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Thijs van Kessel
Roel Gremmen
Namens de Osse VVD fractie

