
Actualiteitsvraag 3 
 
 
Onderwerp:  Brandweer 
 
Mevrouw Kuijper-van der Roest stelt namens de fractie VVD de volgende vragen: 
 
 
Inleiding: 
 
Aanleiding: E-mail afkomstig van de Vak Vereniging Vrijwillige Brandweer (VBV NHN) d.d. 26-01-2023. 
 
Er zijn dialooggesprekken geweest bij de kazernes, dit is als prettig ervaren. Complimenten dat deze 
gesprekken vlot hebben plaatsgevonden; gehoord worden is immers altijd prettig, zeker als je het gevoel 
krijgt dat je er toe doet.  
 
Toch blijven onze zorgen onveranderd over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio ten aanzien 
van de brandweer zorg. Wij raadsleden voelen ons zeer verantwoordelijk voor de veiligheid van onze 
inwoners, de brandweerzorg moet zeker niet verslechteren. Deze zorgen leven niet alleen binnen onze 
gemeente maar in geheel NH! Er is zelfs een brief verzonden aan de minister door de vak vereniging 
vrijwillige brandweer. Wetgeving wordt lang niet altijd toegepast! 
 
Als we kijken naar het (vervolg)proces, naar aanleiding van de dialoogsessies, missen we transparantie 
en openheid. Het uitgewerkte plan, welke wij hebben ingezien via de Vak Vereniging Vrijwillige 
Brandweer, geeft ons te weinig vertrouwen. Elf A4’tjes geven weer wat er in 52 posten is besproken. Er 
is geen onderscheid tussen beroepsbrandweer en vrijwilligers. 
 
 
Vragen: 
 

1. Als wij voldoende inzicht hebben voor een goed besluit kunnen we een juiste beslissing nemen, 
wij verwachten van de Koggenlandse posten specifieke informatie. Zodat we het kunnen 
natrekken en beoordelen of de genoemde informatie juist is. Ook willen we inzicht in de 
informatie vanuit de regio NH, een volledig transparant, breed beeld. Wanneer kunnen we deze 
specifieke informatie inzien? 
 

2. Tevens is voor ons van belang om het proces goed te beoordelen het verschil te weten tussen 
vrijwilligers- en beroepsposten, er zijn hier hoogstwaarschijnlijk andere wensen. Kan de 
portefeuillehouder toezeggen dat we deze informatie tevens in kunnen zien? 
 

3. In de brief van de VBV NHN aan de minister wordt aangegeven dat niet altijd scherp gekeken 
wordt naar de wet- en regelgeving. Om een goede veilige omgeving te garanderen is dit wel van 
belang. Kan de portefeuillehouder uitleggen hoe dit mogelijk is? 
 

4. In het land wil men zoveel mogelijk éénduidige regel- en wetgeving, er zijn 25 regio’s. Waarom 
hanteren we in NH veelal afwijkende regels ten opzicht van de rest van het land? 
 

5. Is er al een datum bekend wanneer wij gemeenteraadsleden van Koggenland mee kunnen praten? 
 

 


