Schriftelijke Vragen ‘Een brandende kwestie’
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Rotterdam, 8 augustus 2017
Geacht college,
In De Telegraaf van 8 augustus melden brandweervertegenwoordigers uit verschillende veiligheidsregio’s
in Nederland dat kazernes onderbezet zijn en dat zij een tekort aan vrijwilligers hebben. Door het tekort
aan vrijwilligers staat de paraatheid van de brandweer onder druk. Dit heeft ook gevolgen voor de
uitrijtijden van de brandweer. Landelijk zijn er zo’n 19.000 vrijwilligers die dit heldhaftige werk op
oproepbasis doen en daarnaast telt de brandweer ruim 5000 betaalde brandweerlieden. In de regio
Rotterdam-Rijnmond zijn er 895 vrijwilligers en 780 betaalde brandweerlieden. Na de regio’s AmsterdamAmstelland en Haaglanden kent deze regio de minste vrijwilligers tegenover betaalde krachten.
De Rotterdamse VVD wil graag van het college weten wat deze cijfers betekenen voor de bezettingsgraad
en uitrijtijden van de brandweer. De directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft al een
jaar geleden voorstellen gedaan om het vrijwilligerstekort van de brandweer in onze regio op te lossen.
Met name overdag bleek de bezettingsgraad laag omdat de vrijwillige brandweerlieden dan moesten
werken bij hun reguliere baan. De directeur heeft voorgesteld om het werk voor de brandweermannenen vrouwen parttime mogelijk te maken. Hij stelde eveneens voor om te bezien of de bezetting kan
worden aangepast op de verwachtte drukte per dagdeel in de week.
Aangezien wij vinden dat uitrijtijden van de brandweer van belang zijn voor de veiligheid van de
Rotterdammers, stellen wij de volgende vraag:
1.

Hoe is het gesteld met de uitrijtijden van de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in
vergelijking met de andere veiligheidsregio’s?

Daarnaast vinden wij dat onderbezetting bij de brandweer ongewenst is en zelfs kan zorgen voor
veiligheidsrisico’s in de gemeente Rotterdam. Daarom stellen wij de volgende vragen:
2. Is de bezettingsgraad van de brandweerkazernes in Rotterdam verbeterd sinds de uitspraken
van de directeur van de Veiligheidsregio? Zo ja, wat heeft hieraan bijgedragen? Zo nee, wat heeft
het college gedaan op de situatie te verbeteren? Eveneens zo nee, op welk termijn gaat het
college de bezettingsgraad van de brandweerkazernes verbeteren?
3. Heeft het college de eerdergenoemde voorstellen van de directeur van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond in uitvoering genomen? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee,
waarom niet?
4. Wat is de tendens in de aanname van vrijwilligers in onze veiligheidsregio? Heeft dit in de
toekomst gevolgen voor de bezettingsgraad van de brandweerkazernes?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,

Antoinette Laan
VVD Rotterdam

