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Onderwerp: Brandweerkazerne in Ursem en Berkhout
Mevrouw T. Kuijper-van der Roest stelt namens de fractie VVD, en mede namens de heren R. Klok van
de fractie GBK en R. Nooij van de fractie van het CDA, de volgende vragen:
Inleiding:
Grote zorgen bij VVD Koggenland over de mogelijke sluiting van de brandweerkazerne in Ursem en
Berkhout. Het betreft veel bevlogen en zeer betrokken vrijwillige brandweer.
In 2015 gaf de veiligheidsregio aan dat zij inzetten op een stevige operationeel basis: “Brandweer 360”.
7 jaar later krijgt de brandweer alleen de mededeling van een aanstaande sluiting.
Vragen VVD:
1. Wat is de motivatie in feiten om de kazerne in Ursem en Berkhout te sluiten en niet een van de
andere kazernes?
2. Zijn de vrijwilligers van Koggenlandse brandweer betrokken in het proces en kunt u aangeven
hoe dit is gebeurd?
3. Graag ontvangen wij raadsleden binnen vier weken een memo met onderliggende stukken
waarin het tot nu toe gevoerde proces uiteen wordt gezet en het vervolgtraject wordt
beschreven, kunt u dit toezeggen?
4. Wat is momenteel de maximale aanrijtijd voor een verzorgingstehuis waarin een grote groep
minder mobile inwoners wonen? Kan deze behaald worden als Ursem niet meer paraat zal staan?
5. Het voorstel van de Veiligheidsregio komt voort uit een bezuinigingsopgave. Als de vrijwilligers
verdwijnen bij de brandweer en de beroepsbrandweerleden het overnemen, zullen de kosten
veranderen. Welke besparing zal het sluiten van de kazerne in Koggenland voor de gemeente
Koggenland opleveren?
6. Het besluit zal genomen worden door 16 gemeenten. Welke mogelijkheden heeft de gemeente
Koggenland om sluiting van de kazerne te voorkomen?
Vragen GBK:
7. In hoeverre is het risico aanvaardbaar?
8. Hoe gaan we dit uitleggen aan onze inwoners?
Vragen CDA:
9. Wat is het standpunt van het college rondom het voorgenomen besluit van de Veiligheidsraad?
10. Als de kazerne in Ursem en wellicht ook Berkhout sluiten, wat betekent dit voor de andere
kazernes qua belasting? In hoeverre kunnen zij deze extra belasting aan?
11. Gaat de taakstelling op lange termijn teniet als blijkt dat er meer betaalde professionele
brandweermannen moeten worden ingezet?

