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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: C.J. Freeke, LL.B, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Overslag overgeslagen?
TOELICHTING:
Om kosten te besparen werd in het najaar van 2007 door de korpsbeheerder van Goes een
regionaalbrandweerkorps bepleit. Merkwaardigerwijs werd korte tijd er na meegedeeld dat in
Terneuzen drie kazernes moesten sluiten, te weten Sluiskil, Zaamslag en Zuiddorpe.
Wat wij innerlijk dachten maar niet durfden uitspreken, wordt thans bewaarheid: het wegbezuinigen van brandweerkazernes zonder enige noemenswaardige democratische controle. In
plaats van de rechtspositie op te waarderen naar een volwaardige part-timefunctie wordt de
vrijwilliger opgedoekt of gedegradeerd worden tot 2e lijnspersoneel. Bovendien leert de ervaring dat bij elke schaalvergroting alleen de toplaag er financieel op vooruit gaat en de onderlaag wordt gedecimeerd. De hoge kosten moeten dus niet in de onderlaag worden gezocht.
De democratische inbedding van de veiligheidsregio is gering. De gemeenteraad kan weigeren met de begroting in te stemmen. De suggestie onlangs daartoe werd door de burgemeester/korpsbeheerder met een gloedvol betoog afgeweerd: het ging hier immers om wettelijke taken. Daar wilde ik nu juist over hebben: volgens de wet moet minstens tachtig procent van het grondgebied binnen een aanrijtijd van acht minuten vallen. Indien de kazerne
van Zuiddorpe wordt gesloten betekent dit dat Overslag onder die 20% valt, dus onveilig
wordt?

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
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Wat is de brandveiligheidsstatus van
Overslag indien de brandweerkazerne
van Zuiddorpe wordt wegbezuinigd?

Allereerst wil ons college opmerken dat de in
de toelichting opgenomen tekst geheel voor
rekening van steller van de vraag, de heer
Freeke, komt.
Door de Veiligheidsregio is een eerste tussenrapportage ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ opgesteld. Deze is (onder het kopje documentatie)
terug te vinden op de website
www.maatwerkbrandweer.nl. In deze rapportage wordt inderdaad voorgesteld, op grond van
de in de rapportage opgenomen uitgangspunten, de brandweerkazerne in Zuiddorpe te sluiten. Voordat hier definitieve besluitvorming
over plaatsvindt, zijn er echter nog diverse
momenten van inspraak.
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Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
De uitgangspunten van de rapportage zijn op
25 september ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio voorgelegd.
Na vaststelling van de uitgangspunten wordt de
tussenrapportage door de Veiligheidsregio voor
reactie voorgelegd aan de gemeenten en de
medewerkers van de brandweer (beroeps en
vrijwilligers). De voorlopige eindconceptversie
van het ‘Rapport Maatwerk in Brandweerzorg’
wordt voor een principebesluit voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur. Hierbij wordt gestreefd
naar het Algemeen Bestuur van 18 december.
Als het Algemeen Bestuur een principebesluit
heeft genomen, wordt de eindconceptversie
voor zienswijzen voorgelegd aan de 13 gemeenteraden in Zeeland.
Nadat alle reacties en zienswijzen zijn gewogen, beoordeeld en eventueel verwerkt, vindt
definitieve besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur.
Uw vraag heeft specifiek betrekking op de consequenties voor de kern Overslag wanneer de
post Zuiddorpe sluit. Deze hebben wij aan de
Veiligheidsregio voorgelegd. Hierop hebben wij
de volgende reactie ontvangen:
‘In het Besluit veiligheidsregio’s (behorende bij
de Wet veiligheidsregio’s) zijn in artikel 3.2.1
opkomsttijden opgenomen voor de basisbrandweerzorg (de tankautospuit). Gezien de
bebouwing in Overslag is de wettelijke opkomsttijd in principe 8 minuten. Op grond van
hetzelfde artikel kan het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties gemotiveerd
opkomsttijden vaststellen die afwijken van de
tijdsnormen.
Het doel is voor Zeeland een goede, duurzame
en toekomstbestendige basisbrandweerzorg te
realiseren. Mede gelet op de geografische uitgestrektheid van Zeeland en efficiencymaatregelen, moet er noodgedwongen worden afgeweken van de wettelijke tijdsnormen. Vanuit het
project Maatwerk in Brandweerzorg wordt een
aangepast normenkader voorgesteld, gebaseerd op de typering van een gebied.’
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Datum vragen: 5 september 2014

Datum antwoorden: 30 september 2014
Verzonden:
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen
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secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

