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Datum : 26 juni 2022
Betreft : Ontwikkelingen bij brandweer

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

In de begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op hoofdlijnen is aangegeven 
welke plannen er zijn voor de brandweerzorg in de toekomst;
De plannen de brandweerzorg moeten voorbereiden op toekomstige crises en calamiteiten 
die in aard en omvang kunnen verschillen met de huidige risico's;
Participatie bij uitwerking van de plannen een belangrijk onderdeel zou zijn;
Na het bekendmaken van de plannen veel onrust is ontstaan bij de korpsen in Noord-Holland 
Noord;
Brandweermensen van de posten blijkbaar onvoldoende zijn betrokken bij de planvorming, 
met name m.b.t. het experiment (first responder post), de dóórontwikkeling en de uitkomst 
daarvan;
Er nog veel onduidelijkheden zijn, m.b.t. de dóórontwikkeling en de uitkomst daarvan;
Er al wel conclusies zijn gedeeld met betrekking tot de uitkomst van de plannen. 
Brandweerlieden van onze korpsen recht hebben op beleid en visie waarin hun mening en 
bijdrage een belangrijke rol speelt.
De voorzitter van de veiligheidsregio tijdens de raadsbijeenkomst in Den Helder (1 juli 2022) 
heeft toegezegd dat met alle postcommandanten zal worden gesproken, waarna 
terugkoppeling plaatsvindt bij de raadsleden van de Kop van Noord-Holland.

Is van mening dat:

De toekomstbestendigheid en inzetbaarheid van de lokale brandweerpost in Dirkshorn alleen 
kan worden geborgd als dit een plan omvat waarmee vanuit dit korps en de omliggende 
korpsen kan worden meegedacht en kan worden ingestemd.
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Om, met betrekking tot de dóórontwikkeling van de brandweer, in samenwerking met het 
bestuur van de veiligheidsregio te komen tot gestructureerd overleg met de vrijwilligers van 
de posten, met als doel om tot een plan te komen waarin de belangen van onze inwoners en 
vrijwilligers gewaarborgd zijn.
De raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze af te geven voorafgaand aan de 
definitieve besluitvorming over de plannen voor de toekomst van de brandweer.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens: 
de VVD Schagen

A. van Wijk-Ligthart
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