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Onderwerp Regionaal brandweerzorgplan
Aangeven wat
van toepassing
is

Artikel 34a Vragen actueel politiek onderwerp heeft

Geef hier in het
kort weer wat
de aanleiding is
voor het stellen
van
onderstaande
raadvragen

Vanuit de behandeling tijdens beeldvormende raad is aangegeven dat er een aanpassing plaats
gaat vinden in de aard en samenstelling van de beschikbare brandweerzorgvoertuigen en ook de
verdeling van de verschillende voertuigen. De verandering heeft tot doel om de komende jaren
door te kunnen ontwikkelen naar een datagedreven en risicogestuurde brandweerzorg, waarbij
rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen binnen brandweer Nederland en de wijzigingen
in de Wet veiligheidsregio’s. Naast deze aanpassing zijn ook aanvullende financiele middelen
nodig voor compensatie van de CAO kosten alsmede de frictiekosten ten behoeve van de
organisatie ontwikkeling die voor de komende tijd gepland staat. Meer duidelijkheid en
toelichting is dan ook gewenst. Om alle raadsleden een eenduidig beeld van de ontwikkelingen
bij de veiligheidsregio en de gevolgen voor de beschikbare brandweerzorg graag een mondelinge
beantwoording van de in dit document gestelde vragen.

Raadvragen
(stel hier
duidelijke
objectieve
vragen)

1. Bij de ambitie om te komen tot een datagedreven en risicogestuurde brandweerzorg is gebruik
gemaakt van de analyse van de opkomsttijden van de hulpverleningsvoertuigen. Kan het college
inzichtelijk maken wat de actuele afwijkingen in de praktijk zijn van de gemiddelde
opkomsttijden van de hulpverleningsvoertuigen in onze gemeenten en zijn er afwijkende
conclusies ten aanzien van de analyse zoals geschetst in het brandweerzorgplan?
2. De plaatsing en samenstelling van de brandweervoertuigen is gebaseerd op een analyse van
de markante objecten zoals vastgelegd in Bijlage 5: Overzicht markante objecten - ex. artikel
2.2. BOR buiten de normtijd . Hoe actueel is deze lijst en welke gevolgen heeft dit voor de
uitkomsten van de analyse als er objecten onjuist of niet geclassificeerd zijn zoals de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, verpleegtehuizen of dagverblijf gehandicapten?
3. Neerijnen-Oost voert al een aantal jaar de specialistische taken BHB(brandweerhulpboot) en
OWR(oppervlakte water redding) uit. Wat zijn de plannen voor deze 2 specialistische taken van
de post Neerijnen-Oost en zijn er concrete plannen voor verplaatsing of schrappen van deze
taken? Hoe voorkomt de portefeuillehouder dat de inwoners van de huidige gemeente Neerijnen
veel langer op deze specialistische hulp moeten wachten bij verplaatsing of schrappen van deze
specialistische taken buiten de regio of de nieuwe gemeente West Betuwe in oprichting?
4. Op pagina 36 van het brandweerzorgplan staat een tabel met de uitruktijden per post in de
dag en ANW(avond, nacht en weekend) situatie. Deze uitruktijden zijn de leidraad voor de
berekening waar de 1e tankautospuit het snelste komt in het nieuwe dekkingsplan. Is er
voldoende bezetting aanwezig bij de post Tiel om conform het maatgevend scenario van 6
personen voor een tankautospuit bij een standwoning brand, ook in het geval van de ANW
situatie? Waarom wordt toch gekozen om de tankautospuit bij de post Tiel te plaatsen terwijl de
Post Neerijnen-Oost een zeer goede uitruktijd in beide situaties heeft en in die tijd gewoon een
TS met 6 personen levert en dus dit gebied veel constanter en uiteindelijk sneller kan bedienen?

Toelichting:
Kan de portefeuillehouder ons er van overtuigen dat er geen onaanvaardbare negatieve gevolgen
zullen zijn in de opkomsttijdens/aanrijdtijden van de hulpverleningsvoertuigen in de komende tijd
met de geplande aanpassingen zoals voorgesteld in de het brandweerzorgplan
Basisbrandweerzorg dd 18 februari 2018.
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