Horst, woensdag 20 januari 2016
Betreft: Zorgen brandweerpersoneel veiligheidsregio Limburg-noord
Aan de college’s van B & W van de gemeenten van de veiligheidsregio Limburg-noord en het college van GS,
Een Vandaag en RTV NH onderzochten de mening van het brandweerpersoneel over onder andere de overgang
van de brandweer van de gemeenten naar de veiligheidsregio’s. 1.100 vrijwilligers die zijn aangesloten bij de
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers deden mee met het onderzoek. Ook werden er drie WOB verzoeken
gedaan en verschillende gesprekken gevoerd met brandweerpersoneel. Voor het onderzoek werden ook 400
beroeps brandweerlieden ondervraagd onder de leden van FNV, CNV en CMHF. Bij hen bestaat een vergelijkbaar
beeld. Enkele opvallende resultaten:






De afgelopen jaren stapten 2.000 vrijwilligers op. Dit is 10% van het totale bestand. In sommige regio’s gaat
het om een vertrek van 30% van de vrijwilligers in 5 jaar. 18% overweegt regelmatig serieus om ermee te
stoppen en 7% heeft de beslissing al genomen en gaat binnenkort stoppen.
67% Van de ondervraagde vrijwilligers ervaart de reorganisatie van de afgelopen jaren als negatief.
25% Staat positief tegenover de maatregel om met minder dan zes manschappen uit te rukken. 69% Uit het
onderzoek vindt dit een slechte zaak.
40% Van de ondervraagde vrijwilligers vindt de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt de afgelopen
jaren afgenomen. 52% Vindt deze gelijk gebleven en slechts 6% ziet een verbetering.

Als gezamenlijke PvdA fracties maken we ons zorgen over deze cijfers. Vanuit verschillende fracties is gedurende
het proces van overgang van de brandweerzorg van gemeenten naar de veiligheidsregio aandacht gevraagd voor
de invloed en mening van brandweerpersoneel op de reorganisatie. Daarom zijn we benieuwd wat de situatie is
in de veiligheidsregio Limburg-noord. Niet praten over onderbuikgevoel, maar over de realiteit in onze regio.
In aanvulling op het lopende besluitvormingsproces rondom het instemmen met Harmonisatie begroting
Brandweer organisatieplan, regionaal Risicoprofiel, MJB 2016-2019 VRLN en Wijziging GR van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord zijn en blijven de brandweerlieden dé succesfactor voor een goede brandweerzorg, ongeacht
hoe de organisatie eruit zal zien. Vandaar dat wij u, in lijn met de toezegging van minister van der Steur aan de
Kamer op 19 januari, de volgende vragen voor willen leggen.
1.
2.
3.
4.
5.

Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers is gestopt of dit overweegt?
Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers de reorganisatie als negatief ervaart?
Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers het uitrukken in kleinere teams als negatief
ervaart?
Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers vindt dat de veiligheid die de brandweer aan
burgers biedt is afgenomen?
Wat doet u om het brandweerpersoneel te betrekken bij de reorganisatie en te blijven motiveren en
behouden voor de organisatie?

Wij verzoeken u deze vragen, cijfermatig onderbouwd, in relatie tot de reorganisatie van de brandweer in de
Veiligheidsregio Limburg-noord en in één Raadsinformatiebrief, aan de verschillende gemeenteraden en
Provinciale Staten te beantwoorden.
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