Aan de raadsleden van Beemster

Middenbeemster, 23 oktober 2008

Betreft:

besluit Veiligheidsregio m.b.t convenant

Geachte raadsleden,
Via de nieuwsbrief van de Veiligheidsregio en de regionale pers heeft u reeds
kennis genomen van het besluit van het Veiligheidsbestuur om een convenant te
sluiten met de minister van Binnenlandse Zaken, waarin de intentie wordt
uitgesproken om over te gaan tot regionalisering van de gemeentelijke
brandweerkorpsen.
Bij de besluitvorming over de regionalisatie heb ik, met twee andere
burgemeesters, een minderheidsstandpunt ingenomen. Ik heb zowel principiële als
inhoudelijke argumenten aangevoerd om tegen regionalisering te zijn.
Op de eerste plaats vind ik de gang van zaken principieel onjuist.
De minister heeft haar voorstel tot de verplichte regionalisering in de Tweede
Kamer zien sneuvelen en tracht nu die regionalisering via een omweg toch voor
elkaar te krijgen. Zij stelt daartoe strenge eisen aan de kwaliteit van de brandweer
en een eenmalige zak met geld om die te realiseren. Indien het de minister
daadwerkelijk ernst is met regionalisering, dan zou ze de brandweer kunnen
organiseren en financieren, gelijk aan de politie. Dan kan het principe ‘wie betaalt,
bepaalt’ opgaan. Om lokaal geen extra geld te hoeven uittrekken voor de
noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de huidige regionale brandweer wordt nu
een overeenkomst met de minister aangegaan. De gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten hebben echter door de ondertekening van het convenant
niet de kans gehad om zelf met het benodigde geld over de brug te komen om op
het gewenste niveau te komen.
Inhoudelijk is er geen reden tot regionalisering. Het staat niet in de wet en komt er
vooralsnog ook niet in. Het kan wel verplicht worden, als na verloop van tijd blijkt
dat de kwaliteit niet voldoende verbeterd is.

Er is een kwaliteitsfoto gemaakt van alle korpsen in Zaanstreek-Waterland. Daaruit
zijn voor Beemster geen verrassingen gekomen. De burgemeesters hebben in het
Veiligheidsbestuur met elkaar afgesproken het gewenst niveau binnen afzienbare
tijd te willen bereiken. Beemster heeft deze kwaliteitsverbetering eerder al
opgepakt met het door uw raad vastgestelde Beleidsplan Brandweer Beemster en
het inmiddels opgestelde bijbehorende Plan van Aanpak.
Het nu ondertekende convenant is overigens nog niet een definitief besluit tot
regionalisering van de lokale brandweerkorpsen. Daarnaar wordt in het komend
jaar onderzoek gedaan. Bij de definitieve besluitvorming is een belangrijke rol voor
zowel de Gemeenteraad als het College en de Ondernemingsraad weggelegd. De
gemeenteraad moet instemmen met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en
met de overdracht van materieel. Het College moet besluiten nemen over de
overgang van personeelsleden en ook de Ondernemingsraad speelt daarin een rol.
Daarbij speelt de positie van de vrijwilligers een belangrijke rol: die vindt zijn/haar
motivatie vooral in de wens iets te willen doen voor de eigen gemeenschap. Dan
zou die brandweer ook lokaal ingebed moeten zijn. In dienst komen van een grote
regionale organisatie staat daar haaks op. Overigens is de eenhoofdige leiding in
de "warme" situatie (het primaire proces van de brandweer) al lang geregeld.
Eventuele regionalisering geeft het Veiligheidsbestuur de hiërarchische aansturing
en het beheer van de dan ontstane Regionale brandweer. De begroting wordt door
het Veiligheidsbestuur vastgesteld, bij meerderheid van stemmen, op basis van
een vooraf vastgestelde gewogen stemverhouding. De rekening wordt echter nog
steeds bij de deelnemende gemeenten gelegd.
Ik ga ervan uit u met bovenstaande informatie voor dit moment voldoende te
hebben geïnformeerd. Er zullen nog vele besprekingen volgen alvorens tot een
vergaande regionalisering zal worden overgegaan.
Hoogachtend,

H.N.G. Brinkman, burgemeester

