Motie: Oefenlocatie realistisch oefenen brandweer

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op dinsdag 8 maart 2016, gehoord de
toelichting van de indiener van de motie, Roy Bouten (PvdA), gelet op artikel 39 van het Reglement van Orde
voor de vergaderingen van de gemeenteraad;
Constaterende dat;
 het zogenaamde realistisch oefenen en de minimum frequentie hiervan een wettelijke plicht is;
 ons signalen bereiken dat deze wettelijke plicht onder druk zou staan;
 het realistisch kunnen oefenen, naast de standaard ingeplande oefeningen, van groot belang zijn voor
de kwaliteit van de brandweerzorg.
Overwegende dat,
 een oefenlocatie voor realistisch oefenen in de regio kan zorgen voor het behouden van de kwaliteit en
het voldoen aan wettelijke eisen voor realistisch oefenen;
 een oefenlocatie voor realistisch oefenen in de regio bij kan dragen aan ‘Een brandveilig leven’;
 er in het land voorbeelden zijn waar oefenlocaties veel meer doen dan alleen de mogelijkheid tot
realistisch oefenen;
 een van die voorbeelden is de Safety Campus Twente, waar wordt ingezet op Denken (Safety FieldLab:
innovatieprogramma’s met bedrijfsleven en kennisinstellingen), doen (TRONED Trainingscentrum Oost
NEDerland: training voor de professional) en beleven (Risk Factory: bewustwording en zelfredzaamheid
burgers, instellingen en bedrijfsleven).
 een dergelijke ontwikkeling goed zou zijn voor de hele veiligheidsregio Limburg-Noord met 14
gemeenten en zelfs voor de hele provincie.
Roept het college op;
 in gesprek te gaan met de gemeenten uit de veiligheidsregio, de provincie en de veiligheidsregio
Limburg-Noord om nut en noodzaak van een regionaal oefencentrum voor realistisch oefenen te
bezien;
 een eventueel voorstel hiervoor voor te bereiden;
 over de voortgang hiervan deze raad te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
Horst, dinsdag 8 maart 201
Aldus ingediend
De raad voornoemd,
De voorzitter,

De griffier,

verzenden aan: griffier@horstaandemaas.nl
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

