
Raad 12 mei 2015
Regionaal Risicoprofiel en Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio

Samenwerkingsverband - globaal gezegd - van 20 gemeenten, 2 waterschappen, 
politie, brandweer, regionaal militair commandocentrum.

Beoogd wordt om de gemeenten meer te betrekken bij de Veiligheidsregio en 
daarnaast hun sturende taak te versterken. Een loffelijk streven. BALANS vraagt zich
hierbij af, hoe je die kolos op een andere koers krijgt

De bedoeling ligt voor dat de invloed van de Boxtelse raad in relatie tot het 
gemeentelijk risicoprofiel in een eigenstandig document om de vier jaar wordt 
vastgelegd, met daarbij de gelegenheid om hun eigen wensen kenbaar te maken.
Het voorliggende ontwerp-Risicoprofiel 2015 is een actuele versie van 2011 en 
beslaat ruim 200 blz. Dit leest niet als een roman.

Naast de regionale risico's en prioriteiten wordt ook aandacht geschonken aan lokale
risico's, zoals verpleeghuizen en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en spoor. 
Het aanstaande PHS-project dient hierbij nauwgezet aandacht te krijgen, ook tijdens 
de ombouwfase.  

De Veiligheidsregio zegt te zorgen voor goed opgeleide hulpverleners  bij rampen en 
crises.  Dit staat o.i. op gespannen voet met de waarneembare landelijke trend van 
de terugloop van het aantal vrijwilligers. 
Vraag: is dat ook de trend v.w.b. de brandweerposten in Boxtel en Liempde en zo ja,
zijn of worden er al maatregelen getroffen?

Eerder heeft BALANS ook al aandacht gevraagd voor de aanrij tijden. Er sijpelen 
geluiden door, dat deze - uit financiële overwegingen - worden opgerekt .
Datzelfde geldt ook voor handhaving van de brandweerposten in Boxtel en Liempde.
Eerder heeft de voorzitter zich desgevraagd bereid verklaard om zich hiervoor 
maximaal in te spannen. BALANS, wil nu verder gaan.
Vraag: Bent u bereid om de raad van Boxtel tijdig pro actief te betrekken bij 
mogelijke voorstellen - oprekken aanrij tijden en opheffen brandweerpost(en) - van 
de Veiligheidsregio, vóórdat de betreffende besluiten hiervoor door het dagelijks- c.q.
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden genomen?

Zoals bekend is Veiligheid een speerpunt van BALANS. Onze inwoners mogen 
hiervan niet de dupe worden. Wij zijn voor het openhouden van beide kazernes om 
maximale veiligheid voor onze burgers te garanderen. Een eventuele sluiting van 
Liempde zal niet op onze instemming kunnen rekenen.

Afhankelijk van uw reactie, zullen wij ons definitief standpunt bepalen.
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