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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 
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Beste meneer De Laat, 

 
In reactie op uw brief van 20 augustus 2013 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over de brandweerpost Vlijmen. 
 
Vraag 1  
Is het college op de hoogte van deze bezuinigingsplannen van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord? 
 
Antwoord 
Wij zijn op de hoogte van de bezuinigingen die op 3 april 2013 door het algemeen 
bestuur van de veiligheidsregio zijn vastgesteld. Hier is onder andere voor de 
brandweer in besloten dat er een aantal tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen 
en redvoertuigen met de daarbij behorende manschappen zullen verdwijnen. Voor 
welke posten dit zal gaan gelden, wordt nu door brandweer Brabant-Noord  
onderzocht. Binnen de brandweer is men gestart met gesprekken met alle 
vrijwilligers om vorm en inhoud te geven aan de bezuinigingen die door het  
bestuur zijn opgelegd. Overigens is het artikel in de Scherper zonder wederhoor op 
persoonlijke titel geschreven. Het is een individuele mening en beschrijft een 
model dat door de brandweer niet wordt herkend. 
 
Vraag 2  
Is het college ook van mening dat deze plannen de veiligheid van onze 
bewoners en het behoud van de brandweerpost in gevaar brengt? 
 
Antwoord 
Wij houden doorlopend een vinger aan de pols als het gaat om de aansturing van 
en door de brandweer en de veiligheid voor de inwoners. De uitvoering van de 
vastgestelde bezuinigingsplannen zal, op het moment dat de plannen door de 
brandweer zijn uitgewerkt, worden besproken met het bestuur van de 
Veiligheidsregio. De plannen en de daadwerkelijke uitkomsten voor de 
brandweerposten in Heusden, zullen wij door de brandweer laten toetsen op het 
niveau van brandweerzorg en veiligheid voor onze gemeente. 
 
Vraag 3  
Is het college bereid stappen te ondernemen richting Veiligheidsregio 
Brabant-Noord om deze bezuinigingsmaatregelen om te buigen? Zo 
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ja, aan welke ombuigingen denkt u dan? 
 
Antwoord 
Zie ons antwoord op vraag 2. Van ombuigingen is daarom op dit moment nog geen 
sprake. 
 
Vraag 4  
Eerder heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord aangegeven een 
structureel tekort te hebben van 3 miljoen euro. Uit het artikel blijkt dat 
men structureel bijna 6 miljoen euro wil bezuinigen. Hoe is dit verschil 
te verklaren? 
 
Antwoord 
Voor de brandweer gaat het om een totaal bedrag van € 5.7 miljoen dat bezuinigd 
moet worden. Wij verwijzen hiervoor ook naar het beleidskader 2014 van de 
veiligheidsregio.  
De brandweer Brabant-Noord heeft bij aanvang van de regionalisering een 
taakstelling opgelegd gekregen van € 1.0 miljoen. Deze taakstelling is 
gerealiseerd. Het overige tekort van € 3.3 miljoen is ontstaan door het niet 
toekennen van loon- en prijsindexering vanaf 2009 (€ 1.4 miljoen)  BTW-verhoging 
(€ 0,2 miljoen), extra kapitaallasten (€ 0.8 miljoen), overschrijding vergoeding 
vrijwilligers (€ 0.4 miljoen) overige (€ 0.4 miljoen) en harmonisering rechtspositie  
(€ 0.1 miljoen). Vanwege de aanhoudende slechte economische omstandigheden 
is door het algemeen bestuur besloten tot een aanvullende taakstelling van € 1.4 
miljoen.   
Het algemeen bestuur erkent dat door de verschillende taakstellingen het voor 
brandweer Brabant-Noord noodzakelijk is geworden om ook om materieel te 
bezuinigen.  
 
Vraag 5  
Hoe kan het dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord in 2013 zodanig moet 
bezuinigen terwijl recentelijk aan de samenwerkende gemeenten binnen de regio 
is gevraagd om 2,3 miljoen euro van het positieve saldo (in totaal ruim 3 miljoen 
euro) uit 2012 toe te kennen aan een reserve opbouw voor locatie onafhankelijk 
bluswatervoorzieningen? 
 
Antwoord 
De veiligheidsregio heeft een aantal jaar nodig om de volledige bedrijfsvoering op 
te bouwen. Daarnaast loopt de bezuinigingstaakstelling over de jaren op, waardoor 
in 2012 nog niet het uiteindelijk bedrag  bezuinigd hoefde te worden. Doordat de 
veiligheidsregio nu al de vrijkomende beroepsfuncties niet heeft ingevuld en een 
aantal investeringen heeft uitgesteld, is de bezuiniging van € 1 miljoen eerder 
gerealiseerd en heeft de brandweer in 2012 incidenteel geld overgehouden. 
Brandweer Brabant-Noord onderzoekt de mogelijkheid om op termijn voor haar 
bluswater niet meer afhankelijk te zijn van drinkwater uit brandkranen en is gestart 
met een proef om plaatsonafhankelijke bluswatervoorzieningen te toetsen en 
nader uit te werken. 
Op dit moment huurt de brandweer zo’n 24.500 brandkranen. Voor de brandkranen 
wordt aan Brabant Water huur betaald.  De kosten hiervan bedragen jaarlijks  
€ 600.000.00. Het onderliggende contract met Brabant Water zal afgekocht 
moeten worden. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) stelt voorwaarden aan die afkoop.  
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Om te zijner tijd eventueel over een afkoopbudget te kunnen beschikken, is 
besloten een bedrag van € 2.285.000,00 te reserveren in een bestemmingsreserve 
Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening. 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 

 

 


