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Onderwerp

Schriftelijke vragen 'vrijwillige brandweer dreigt te verdwijnen'
Datum

8 oktober 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2252104/4585519
Uw kenmerk

Bij brief van 26 september 2019, ingekomen op 26 september 2019, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R. (Robby) Brekelmans

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 22 93

1. Bent u bekend met het bericht ‘Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te
raken’ ?

Email

Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

rbrekelmans@brabant.nl
-

2. Wat is uw reactie op dit bericht?
Antwoord: Zie beantwoording van de overige vragen.

3. Bent u het met het CDA eens dat brandweervrijwilligers onmisbaar zijn voor
onze samenleving en dat het bluswezen niet zonder vrijwilligers kan,
bijvoorbeeld in plattelandsgemeenten waar posten haast volledig uit vrijwilligers
bestaan?
Antwoord: Ja.

4. Deelt u de mening van het CDA dat de vrijwillige brandweer in haar huidige
structuur behouden moet blijven en eerder versterkt dan ‘afgebroken’ moet
worden?
Antwoord: Ja.

5. Hoeveel brandweervrijwilligers telt Brabant? Wat zijn de gevolgen voor onze
provincie, wanneer de aangekondigde Europese wet- en regelgeving van kracht
wordt die aan vrijwillige brandweerlieden dezelfde (loon)eisen en
arbeidsvoorwaarden stelt als aan professionals? In welke Brabantse plaatsen
komt daardoor de veiligheid onder druk te staan?
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Antwoord: Het gaat om ongeveer 3000 vrijwilligers in onze provincie. De
exacte gevolgen zijn voor GS niet bekend. De veiligheidsregio’s hebben hier
aandacht voor en gaan dit inzichtelijk maken zodra de landelijke denkrichtingen
bekend zijn. Zie verder beantwoording van vraag 8.

6. Wat gaat deze wet- en regelgeving naar uw verwachting betekenen voor de
aanrijtijden van de brandweer in Brabant?
Antwoord: Zie vraag 8.

7. Bent u bereid om als provincie verzet aan te tekenen tegen de nieuwe
Europese regels? Indien ja, welke mogelijkheden staan u daartoe ter
beschikking?
Antwoord: Nee. GS hebben geen wettelijke grondslag om dit te doen. Dit is aan
de veiligheidsregio’s en de eigenaren van de veiligheidsregio’s zijnde de
gemeenten. De commissaris van de Koning (CdK) was wel al actief op dit
dossier vanuit zijn rol als Rijksorgaan. De CdK spreekt hierover met de ministers
van Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK).

8. Heeft u over dit onderwerp contact met andere overheden en de
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligerslieden? Op welke wijze(n) kunt u hen bij
het bovenstaande betrekken?
Antwoord: GS hebben hierover geen contact met andere overheden. De CdK
spreekt hierover met de (plaatsvervangend) voorzitters van de Brabantse
veiligheidsregio’s. Dit doet de CdK vanuit zijn rol als Rijksorgaan. De voorzitters
zitten weer in het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25
voorzitters van de veiligheidsregio’s en die bespreken het met de minister van
J&V. Zoals ook uit het artikel blijkt is er een denktank ingericht. Uiteraard
betrekken ze de vrijwilligers zelf hier ook bij. Op 9 december 2019 bespreken
het Veiligheidsberaad en de minister J&V de denkrichtingen hiervoor.
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Het Veiligheidsberaad, het ministerie van J&V en de Brandweerkamer hebben
met dit onderzoek twee doelen voor ogen. Ten eerste: bepalen hoe
fundamenteel onderscheid in de aard van het werk, de opleidingsvereisten en
de arbeidsomstandigheden kan worden aangebracht tussen beroeps en
vrijwilligers (of tussen ‘typen’ vrijwilligers), zodanig dat er geen spanning meer is
met de geldende regelgeving en er toch kan worden voldaan aan geldende
kwaliteitseisen voor te leveren brandweerzorg. Ten tweede: op hoofdlijnen in
kaart brengen wat de consequenties zijn van de voorgestelde denkrichting,
waarbij kan worden gedacht aan zaken als kwalificatie-eisen, kwaliteit en
continuïteit van de brandweerzorg (waaronder opkomsttijden), veiligheid van
brandweerpersoneel, overzichtelijkheid van het stelsel, financiële consequenties,
arbeidsvoorwaardenbeleid en perceptie van de samenleving. Daarnaast gaat
de minister ook onderzoek verrichten naar en zo mogelijk pleiten voor een
uitzonderingspositie voor het huidige systeem in Europees verband.
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In de denktank houden ze ook rekening met knelpunten die er al langer zijn met
betrekking tot vrijwilligers zoals inzet tijdens daguren, innovatie en
technologische ontwikkelingen. En denk ook aan de woon-werkafstand en de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het gaat dus niet alleen om
de Europese Deeltijdrichtlijn. De discussie hierover is alleen versneld door de
veranderende regelgeving.
Aangezien GS geen verdere betrokkenheid hebben bij dit onderwerp en de
CdK als Rijksorgaan verantwoording aflegt bij de ministers kunt het beste in de
toekomst dit soort vragen overbrengen naar uw fractie in de Tweede Kamer
zodat zij de minister van J&V kunnen bevragen. U kunt ook de lokale fracties
vragen om bij de burgemeester te informeren naar de lokale gevolgen voor de
betreffende gemeente. De veiligheidsregio’s informeren de burgemeesters
overigens periodiek over dit onderwerp.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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