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Aan Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 

Van Adviescommissie Brandweerzorg 

Onderwerp SIDELETTER bij het Advies Structurele Bezuinigingsmaatregelen van de 

Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting 

Datum 12 december 2014 

CC Voorzitter Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting 

Directeur Veiligheidsregio 

  

De Adviescommissie Brandweerzorg heeft de rapportage van de Tijdelijke Bestuurscommissie 

Brandweerzorg op 10 december besproken. Onderstaand zijn de bevindingen van de commissie 

opgenomen. 

 

Referentiekader 

De Adviescommissie heeft het rapport beoordeeld op grond van de taak/rol opvatting die volgt uit 

haar opdracht. Er is inhoudelijk gekeken naar de voorgelegde maatregelen en de verwachte 

effecten op de kwaliteit van de brandweerzorg en de veiligheid voor burgers en medewerkers. De 

relatie met de kostenverdeling (de verdeelsleutel) is geen onderdeel van de afwegingen. 

 

Aanbieding en procesgang 

Conform advies van de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting wordt de rapportage integraal en 

ongewijzigd aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en tekent de commissie haar bevindingen op in 

deze sideletter. Het Dagelijks Bestuur wordt aanbevolen, dezelfde werkwijze te hanteren en de 

rapportage met sideletter(s) opiniërend te behandelen tijdens de themabijeenkomst van het 

Algemeen Bestuur op 18 december 2014. 

 

Algemeen 

De Adviescommissie complimenteert de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting met het geleverde 

werk. Er ligt een duidelijk rapport met een heldere indeling en een goede weergave van 

consequenties. De afbeelding op de voorzijde roept verschillende reacties op en daarmee wordt 

aanbevolen het definitieve rapport te voorzien van een neutralere afbeelding. 

 

Maatregelen 

Op verzoek van de commissie heeft de regionaal commandant zijn zienswijze gegeven op de 

voorliggende maatregelen, waarna de commissie de maatregelen heeft besproken.  

Samenvattend kan de Adviescommissie Brandweerzorg zich vinden in het maatregelenpakket en 

advies dat door de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting is voorgelegd, met uitzondering van de 

beperking van de faciliteiten voor vrijwilligers. Daarop adviseert de commissie niet te bezuinigen en 

het niveau van de Zero Based begroting aan te houden. De commissie adviseert bij uitvoering van 

de maatregelen rekening te houden met de meer gedetailleerde opmerkingen zoals die zijn 

vastgelegd in het vervolg van deze sideletter. 
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Eenvoudig te treffen maatregelen (3.1) 

De commissie vindt dit logische maatregelen die met oog voor zorgvuldigheid kunnen worden 

genomen. De effecten op de kwaliteit van de brandweerzorg en de veiligheid zijn aanvaardbaar. 

 

Maatregelen met gevoeligheid (3.2) 

De commissie heeft grote moeite met de bezuiniging op de faciliteiten voor de vrijwilligers. Juist 

vanuit het principe dat de basis voor de brandweerzorg ligt in een gemotiveerde, saamhorige en 

goed geoutilleerde vrijwilligersorganisatie, meent een meerderheid in de commissie dat de 

faciliteiten op het niveau van de Zero Based begroting in stand moeten blijven. De overige 

maatregelen worden door de commissie onderschreven. De effecten op de kwaliteit van de 

brandweerzorg en de veiligheid zijn aanvaardbaar. Over nut, noodzaak en bekostiging van de 

jeugdbrandweer verschillen de beelden en meningen, wat de logica van het voorliggend compromis 

benadrukt. 

 

Maatregelen met forse gevoeligheid (3.3) 

De commissie vindt dit aanvaarbare maatregelen. Er is sprake van herkenbare doch acceptabele 

effecten op de dienstverlening, met name waar het de inzet van minder redvoertuigen betreft. 

Effectuering van deze maatregel vraagt een zorgvuldige heroverweging van de spreiding in de 

regio. De commissie kan zich vinden in de voorgestelde wijziging van de financiering van advies- 

en toezichttaken boven de maatlat. Gemeenten kunnen voor de verlening van vergunningen leges 

in rekening brengen en dan is het logisch de koppeling te leggen met de financiering van het 

verplicht inwinnen van hoogwaardig brandveiligheidsadvies (fire safety engineering). De commissie 

merkt op dat er bedrijfsvoeringsrisico’s ten laste van het collectief kunnen komen en dat dus 

sluitende afspraken (pluspakket) tussen veiligheidsregio en gemeenten moeten worden gemaakt 

over de taakuitvoering (gedwongen winkelnering). Advies is, de maatregel na 2 jaar te evalueren. 

 

Maatregel dekking Heerhugowaard (3.4) 

De commissie meent dat de dekking snel met een structurele maatregel op het juiste niveau 

gebracht moet worden. In de tussentijd kunnen maatregelen worden aanhouden. Daarmee wordt 

het advies van de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting onderschreven. 

 

Doorontwikkeling (3.5) 

De commissie neemt kennis van de taakstelling en vindt het juist dat ook op deze wijze wordt 

voorzien in een aanvullende bezuiniging. 

 

Aangehouden maatregelen (3.7) 

De commissie onderschrijft het standpunt dat meer/beter oefenen noodzakelijk is. Het niveau 

waarop de ambitie vakbekwaamheid wordt gelegd, ligt boven het minimum dat volgt uit de leidraad 

oefenen. De commissie staat er volledig achter dat wordt afgezien van bezuinigingsmaatregelen. 

Ten aanzien van nut en noodzaak van de duiktaak lopen de meningen uiteen. Daarmee ziet de 

commissie bevestigd dat het verstandig is daarover nu geen onomkeerbare besluiten te nemen en 

in 2015 de discussie zorgvuldig voor te bereiden en te voeren. De commissie onderschrijft daarmee 

het advies van de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting. 

 


