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         Berghem, 29 mei 2015 
 
 
Betreft Artikel 41 vragen: Veiligheid voorop;  haal vrijwillige brandweerlieden uit de brand!  
 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Veiligheid en vrijwilligers zijn voor ons allen een groot goed. Dat geldt met name ook voor de vrijwillige 
brandweerlieden van de Brandweerkorpsen in onze regio,  zij zijn de pijlers onder de brandweerzorg (NB in 
Berghem bestaat het gehele korps uit vrijwilligers m.u.v. de commandant).  
Er zijn zorgen uitgesproken dat de bezuinigingen bij de brandweer te ver doorschieten. Bezuinigingen zorgen 
ervoor dat er minder slagkracht is bij incidenten waardoor de veiligheid in gevaar komt, óók de veiligheid van 
vrijwilligers zelf. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat de brandweer minder kan optreden. De vrijwillige brandweer 
geeft aan dat andere bezuinigingen mogelijk zijn die minder ten koste gaan van de veiligheid. Naar de ideeën van 
de vrijwilligers lijkt echter niet geluisterd te zijn. 
 
Daarom stelt de CDA fractie de volgende vragen aan u; 
 

1. Vrijwillige brandweerlieden zijn zeer betrokken bij hun organisatie. Zij zijn goed in staat om vanuit de 

werkvloer slimme oplossingen aan te dragen, onder andere over bezuinigingsmogelijkheden.  
 Is het u bekend dat onder vrijwilligers veel ideeën bestaan om slim te bezuinigen binnen de brandweer? 

 Is het u bekend dat vrijwillige brandweerlieden te laat of niet betrokken worden bij belangrijke 
overleggen of inspraak over ontwikkelingen binnen het Brandweerkorps? 

 Waarom is dit zo? 

 Bent u bereidt om nu nog eens te rade te gaan bij de vrijwillige brandweerlieden? 

 Bent u met ons van mening dat in de toekomst de vrijwillige brandweerlieden eerder betrokken 
moeten worden bij overleggen over belangrijke ontwikkelingen zoals noodzakelijke bezuinigingen?   

 Zo ja, op welke manier gaat u dat vorm geven?  

 Zo nee, waarom niet? 
 

2. Het brandweerkorps bestaat voor een groot deel uit vrijwillige brandweerlieden. Uit gesprekken blijkt 
dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. 

 Hoeveel vrijwillige brandweerlieden telt momenteel onze Veiligheidsregio Brabant Noord?  

 En hoeveel waren er dat in 2012/2013/2014 in diezelfde regio? 

 Welke maatregelen neemt Veiligheidsregio Brabant Noord om de vrijwillige brandweerlieden 

binnen boord te houden? 

 

3. Voor de brand die onlangs heeft gewoed in een monumentale woonboerderij in Berghem was het 

nodig om bluswater op te pompen uit het Osse kanaal. Tevens moest een deel van de N329 worden 

afgezet vanwege de brandslangen die over de weg lagen. 

 Wat kost (qua geld, tijdigheid en veiligheid) de bestrijding van deze brand in vergelijking met de 

situatie waarin de huidige bestaande waterputten in Berghem konden worden gebruikt? 

 Betekent deze andere aanpak dat we voor de toekomst een andere (latere en kostbare) 

brandweerzorg tegemoet zien? 
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4.  De bezuinigingen van de brandweer staan op de agenda van de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van 

25 juni bij de bespreking van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. Wij verzoeken u om de 

antwoorden op de gestelde artikel 41-vragen vóór die commissie te willen ontvangen. 

 

 

Namens de fractie van de CDA Oss, 
Marianne Zondag-Voet 

 


