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Geachte leden van de raad,
De VRD constateert in haar Kaderbrief 2020 dat het huidige organisatiemodel van de brandweer met de
inzet van vrijwilligers tegen de grenzen van het eigen stelsel aanloopt. Dit heeft een aantaloorzaken,
namelijk:
- de toenemende professionalisering van brandweer in de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat de lat
hoger, wellicht te hoog, ligt om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de brandweer;
- veranderende samenleving: mensen werken niet meer automatisch in hun dorp of stad en wisselen
sneller van baan waardoor het steeds moeilijker wordt om geschikte vrijwilligers te vinden en langdurig
te binden;
- de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilligers staat ter discussie. In opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid is recentelijk onderzoek uitgevoerd
naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers in relatie tot Europese en Internationale regelgeving;
- de kosten voor het opleiden van een vrijwilliger zijn € 20.000 en door het verloop van vrijwilligers
stijgen de kosten hiervoor.
Financieel
De kosten voor het paraat houden van de brandweer nemen steeds meer toe, maar dat de kwaliteit van
de basisbrandweerzorg dient gelijk te blijven. Hierbij worden verschillende initiatieven en pilots
uitgevoerd. De VRD ziet de noodzaak om deze ontwikkeling in gang te zetten en vraagt voor de komende
vier jaar (2019 tim 2022) een tijdelijke uitzetting van de begroting. Voor 2019 is deze uitzetting reeds
incidenteelopgenomen in de begroting. Inzet van deze extra middelen heeft als doelom de te
verwachten structurele verhoging van de kosten voor de brandweerzorg te verminderen ten opzichte van
het huidige financiële niveau waarbij het huidige kwaliteitsniveau van brandweerzorg blijft gehandhaafd.
In de begroting 2020 wordt deze inspanning nader geconcretiseerd en aan uw voorgelegd.
De VRD wil investeren en voorsorteren op ontwikkelingen in de maatschappij. In de kaderbrief 2020
stellen zij de ontwikkelingen in en het niet automatisch terug kunnen vallen op de steun van deze
samenleving. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te binden aan de VRD en daarna op te leiden
om langer te behouden voor de brandweerzorg.
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Het college is voornemens om middels bijgevoegde zienswijze te reageren op de Kaderbrief 2020. In de
commissievergadering van 12 februari a.s. bestaat indien gewenst de mogelijkheid om vragen te stellen
en/of aanvullende gevoelens vanuit uw raad mee te geven aan het college.
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