
Beleidskader Veiligheidsregio Brabant-Noord

Raadsavond 29 maart 2016
-----

Inleiding
Met ingang van de begroting 2017 wordt voorgesteld om een nieuwe verdeelsleutel 
vast te stellen voor de bijdragen van de gemeenten aan de regionale brandweer van 
de Veiligheidsregio.
Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 is besloten om voorlopig de kosten 
te verdelen op basis van de door de gemeenten destijds ingebrachte budgetten.
De thans voorgestelde "meer toekomstbestendige verdeling" is gebaseerd op het 
aantal inwoners per gemeente.

Inhoudelijk
Per saldo betekent de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeente Boxtel in 2017 een 
forse hogere financiële bijdrage: 58 mille! 
Met deze hogere bijdrage in je achterhoofd, verwacht je in redelijkheid, dat daarvoor 
meer wordt geleverd, maar uit de stukken blijkt - helaas maar waar - echter het 
tegendeel. Voor de post Boxtel:
- minder tractie en materieel in de kazerne met als gevolg
- minder korpssterkte en als gevolg daarvan dat
- de motivatie van de vrijwilligers onder druk komt te staan. Hierbij stelt onze 
           fractie de kunde en vooral lokale kennis van onze brandweervrijwilligers 

minstens gelijkwaardig aan de door de VR gehanteerde computermodellen.
Tijdens de behandeling van onze vragen ex art. 37 RvO inzake bezuiniging 
brandweer heeft mijn collega fractielid hierop al gewezen.

Ook houdt mijn fractie haar hart vast voor de bewoners en werknemers ten westen 
van de spoorlijn, als de PHS plannen worden gerealiseerd en de Keulsebaan - zoals 
14 dagen geleden - geblokkeerd is.

Verder vinden wij bij het onderdeel "locatieonafhankelijke bluswatervoorziening" de 
argumentatie "mogelijk voor lagere kosten", vriendelijk gezegd, zwakjes onderbouwd.
Dan nog maar te zwijgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Meld Centrum in Den 
Bosch, waar in 2018 de meldkamers - brandweer, ambulancezorg en politie - van 
Eindhoven en 's-Hertogenbosch worden samengevoegd. Het hiermee gepaard 
gaande jarenlange ICT-kosten drama is dan- met een diepe zucht - verleden tijd. 
Volgens ons kan het alleen maar beter worden. Echter, de beoogde huisvesting van 
het nieuwe meldcentrum loopt nu al achter op de planning. In Den Bosch moet 
hiervoor nog verbouwd worden en de gevolgen hiervan zijn - aldus het voorstel - nog 
niet verwerkt in het voorliggende concept-beleidskader. Dat dit mee zal vallen en 
goedkoper wordt, is voor ons twijfelachtig.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst Kadernotitie 2017 op 15 maart in Jacobushof
is o.a. ook aan de orde geweest "de democratisch controle op de 
samenwerkingsverbanden: hoe kunnen we dit beter vorm geven", met andere 
woorden: hoe krijgen we daar als raad meer grip op?  
Nu een obligaat "ja" geven, vinden wij een gepasseerd station. Volgens ons is het 
door de raad maken van een statement, nù, geen dag te vroeg!



Wat ons betreft is bij dit statement een redelijk uitgangspunt:
"voor een lagere of dezelfde prijs, een voortzetting van de huidige dienstverlening, 
maar niet voor een hogere prijs en minder dienstverlening".

Vraag aan college fracties
In dit verband vraag ik aan de fracties of zij de verantwoordelijkheid willen nemen, 
dat we als Boxtel meer gaan betalen en minder kwaliteit hiervoor terugkrijgen? 
Fractie BALANS wil dat niet op haar geweten hebben en blijft pleiten voor een 
volwaardige bemensing en ook het behoud van het huidige materieel, zodat we 
weten, dat we adequaat  geholpen worden door onze Boxtelse of Liempdse korpsen!

Fractiestandpunt
Vooralsnog kunnen wij t.a.v. het concept-beleidskader 2017 en de nieuwe 
verdeelsleutel geen positieve zienswijze geven.
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