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1 Raad, 

ingekomen 

stukken 

Wij hebben kennisgenomen van de raadsinformatiebrief 

van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over het 

‘Belevingsonderzoek van het repressief 

brandweerpersoneel in Nederland’ 

Naar aanleiding van het rapport, dat ons zorgen baart, 

hebben wij de volgende vragen aan de portefeuillehouder: 

Heeft u kennisgenomen van genoemd rapport? 

 

Als portefeuillehouder heb ik inderdaad kennisgenomen 

van het rapport, niet alleen als portefeuillehouder in 

Beemster, maar ook als portefeuillehouder Brandweer in 

het bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

2 Raad, 

ingekomen 

stukken 

Kunt u uw reactie daarop geven? 

 

Het is goed om te lezen dat de respons in onze regio hoog 

is, dat het brandweerpersoneel met plezier hun werk doet 

en trots zijn op wat ze doen. Dat de ervaringen met de 

flexibele inzet en dagelijkse werkprocessen als positief 

worden ervaren, maar we scoren op onderdelen ook lager 

dan het landelijke gemiddelde en dat vraagt dus aandacht. 

Maar om echt te weten hoe we de uitkomsten moeten 

duiden is het verhaal achter de cijfers van belang en dat 

zullen we komende tijd in verschillende gremia, zoals de 

OR, vrijwilligersvereniging, postcommandanten en bij de 

posten ophalen. Dat hebt u o.a. in de nieuwsbrief kunnen 

lezen. 

 

3 Raad, 

ingekomen 

stukken 

Repressieve brandweerlieden ervaren een kloof tussen het 

‘hogere’ management en de werkvloer; heeft u een idee in 

hoeverre dat ook voor ‘Beemster’ brandweerlieden geldt? 

 

De enquête is anoniem ingevuld, dus dat kunnen we niet 

één op één vertalen naar de Beemster situatie, maar ik 

vermoed dat deze beleving in Beemster niet anders zal 

zijn. 
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4 Raad, 

ingekomen 

stukken 

Is het moeilijk om voor Beemster voldoende vrijwilligers te 

werven? Zijn er nu vacatures? 

 

Voor Beemster zien wij geen stagnatie bij het werven van 

vrijwilligers. Onze posten zijn voldoende bezet. Er is meer 

aanbod van vrijwilligers dan vraag, dus er vindt voor 

Beemster zelfs selectie plaats. 

 

5 Raad, 

ingekomen 

stukken 

Indien u vraag 3 en 4 bevestigend heeft beantwoord, ziet u 

dan voor uzelf als portefeuillehouder een taak om hierin tot 

verbeteringen te komen? 

 

 

Als Bestuurders in de veiligheidsregio Zaanstreek- 

Waterland voelen wij allemaal de taak om duidelijkheid te 

krijgen over de cijfers en de beleving. Daar waar 

knelpunten zijn moeten we die gezamenlijk oppakken. U 

kunt uit het onderzoek ook lezen dat de ge-enquêteerden 

in meerderheid daar zelf ook een verantwoordelijkheid 

voelt. 

 

6 Raad, 

ingekomen 

stukken 

De prestaties van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland liggen bij dit onderwerp onder het gemiddelde 

van ons land, zo blijkt uit het rapport. Ziet u ook hierin een 

taak of is dit louter iets voor het management? 

We vormen als bestuur, medewerkers, directie en 

management samen de veiligheidsregio, dus die 

verantwoordelijkheid hebben wij met zijn allen. We zullen 

allemaal ons steentje moeten bijdragen om tot een betere 

beleving te komen. De signalen uit het onderzoek nemen 

wij serieus. Daarom gaan we in eerste instantie de 

gesprekken aan, om helder te krijgen waar het feitelijk om 

draait en wat we daaraan zullen moeten veranderen. 

 

7 Raad 8, 

woonvisie 

‘versterken’ van het lint (blz.8): typisch voorbeeld van 

vaagtaal: wat is het: inbreien of aanbreien. (of is dit ook 

vaagtaal..?) 

 

Met ‘versterken van het lint’ wordt bedoeld: het toevoegen 

van woningen langs de dorpslinten, zodanig ingepast dat 

het historische karakter van het lint in stand blijft.  

8 Raad 8, 

woonvisie 

Hoe je het wendt of keert: je tast de openheid aan van het 

open gebied. Accepteert u dat? 

 

Wij beschouwen dit als een politieke vraag. 

9 Raad 9, 

begroting 

Wat is precies de bruto activeringsmethode en wat het 

verschil met de netto-methode? (Vastgoed) 

Normaliter is het zo dat de lasten van vastgoed (kapitaal- 

en rentelasten) ten laste komen van de exploitatie en 

hiermee ook drukken op de exploitatie voor hetzelfde 

bedrag. In het geval van de bruto activeringsmethode is het 
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eveneens zo dat de lasten drukken op de exploitatie, maar 

daartegenover staat een reserve die inkomsten geeft op de 

exploitatie voor hetzelfde bedrag of een gedeelte hiervan. 

Hierdoor zijn de exploitatielasten lager en daarmee ook de 

structurele lasten.  

 

10 Raad 9, 

dekkings-

voorstel 

 

Klijnsmagelden zijn volgens ons geoormerkt; kan je er dan 

wel op de voorgestelde manier gebruik van maken? 

Deze gelden zijn niet geoormerkt in de zin dat er over 

verantwoord dient te worden. M.a.w. je mag de gelden 

uitgeven aan andere doeleinden dan waarvoor ze van  

oorsprong bedoelt zijn.  

 

11 Raad 9,  

dekkings-

voorstel 

 

De besparingen bij de subsidies zijn niet per thema 

inzichtelijk gemaakt? Waarom niet? 

De besparingen zijn juist wel per thema inzichtelijk 

gemaakt. Er is echter gekozen voor het niet inzichtelijk 

maken van de besparing per instelling/vereniging etc. De 

reden hiervan is dat er nog enkele vraagpunten zijn die 

hiervoor beantwoord dienen te worden. Daarnaast is het 

college van mening dat het voeren van deze discussie op 

thema het beste resultaat zal geven. 

 

 


