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1. Opening  

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Begroting 2011, inclusief daarin verwerkte bezuinigingsvoorstellen van de VRR  

De heer Bergmann licht het proces toe: het college levert morgen een raadsvoorstel, dat maandag 31 

mei door de raad behandeld zal worden. In geval de raad meer tijd nodig heeft, is er een extra 

raadsvergadering door de agendacommissie voorgesteld op maandag 7 juni a.s. 

De heer Van Wolfswinkel heeft de volgende vragen: 

- zijn er problemen met de dagbezetting in Albrandswaard

- wanneer heeft de raad een voorstel over de taakstelling van 5% voor de verbonden partijen gehad

- zijn er vrijwilligers in Albrandswaard die € 15.000,- per jaar met het vrijwilligerswerk verdienen

- is bezetting van politie en brandweer vergelijkbaar

- kan de Europese regel m.b.t. arbeidstijden als stok achter de deur worden gebruikt om vrijwilligers 

de kazerne uit te jagen.

De heer Bergmann antwoordt hierop dat de gemeentesecretarissen jaarlijks een voorstel voor accres 

voor de gemeenschappelijke regelingen doen. De raad vindt dit terug in de voorjaarsnota en begroting. 

Dit jaar is er sprake geweest van een negatief accres, omdat er een gemiddelde over een paar jaar 

wordt genomen en vanwege een correctie van het rijk. In het kader van de bezuinigingen is een 

voorstel gedaan om de gemeenschappelijke regelingen een taakstelling van 5% voor 2011 op te 

leggen. Hij weet niet of de raad hierin gekend is. 

De heer Van Oosten deelt mee dat de dagbezetting in Albrandswaard geen probleem oplevert. Voor 

zover hij weet is er in Albrandswaard geen vrijwilliger die € 15.000  per jaar verdient. 

Er is wel een soort vergelijking te maken tussen politie en brandweer. De politie werkt echter niet met 

een vrijwillig onderdeel. De Europese regelgeving m.b.t. de arbeidstijdenwet leidt tot het duur worden 

van de 24-uurs dienst. Vrijwilligers in dienst nemen ontslaat de VVR niet van de verantwoordelijkheid 

m.b.t. de arbeidstijdenwet. 

De heer Van der Graaff uit zijn zorg voor wat betreft het gegoochel met modellen in de presentatie van 

de VVR. Hij vindt het angstig om in het kader van veiligheid met modellen te werken. Op 26 april jl. 
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heeft hij in de raad vragen gesteld, waarop geantwoord is dat er sprake was van mogelijkheden. Nu 

blijkt echter dat het om feiten gaat. Verder denkt hij dat de plannen niet goed zijn voor de motivatie van 

vrijwilligers. Als laatste maakt hij zich zorgen om het niet halen van de aanrijtijden naar Portland. In de 

plannen komt een kazerne eerder verder weg dan dichterbij het gebied en zal het nog 5 jaar duren 

voordat de Verlengde Zuiderparkweg klaar is. De kazerne is van de gemeente. Wat betekent het voor 

de begroting als deze wordt opgeheven. Verder wil hij helderheid over de 2e TAS. 

M.b.t. het proces wil hij weten of het nog zin heeft om als raad nee tegen de plannen te zeggen. Hij 

merkt op dat hij het spijtig vindt dat de raad de stukken niet eerder heeft ontvangen.

De heer Bergmann zegt dat de 2e TAS onderdeel was van de dienstverleningsovereenkomst. Met  de 

nieuwe financieringssystematiek is afgesproken dat de VRR materieel dat was overgegaan per 1 

januari 2010 voor haar rekening zou nemen. De raad heeft aangegeven de 2e TAS belangrijk te vinden 

en als investering op de begroting te laten staan. Aan de VRR is door de heer Bergmann gevraagd de 

2e TAS te laten staan tot deze volledig afgeschreven is. 

Op de vraag van de heer Van der Graaff over zijn opstelling tijdens de bespreking over het feit dat er 

geen locatie voor een kazerne in Albrandswaard wordt genoemd, antwoordt hij dat hij geen 

onaanvaardbaar hierop heeft uitgesproken. Er is niet over een bepaalde locatie gediscussieerd. Er is 

wel met de brandweerploeg gesproken over een alternatief plan. Dat moet wel binnen financiële 

kaders vallen en haalbaar zijn. Hij heeft bij de directie nadrukkelijk neergelegd dat het belangrijk is dat 

de brandweerzorg gegarandeerd blijft. 

Hij vindt het spijtig dat de raad de stukken niet eerder heeft ontvangen en was er vanuit gegaan dat de 

VRR dit zou regelen. 

M.b.t. het proces meldt hij dat de raad zienswijze kan indienen. Het gaat dan meer om de zaken 

betreffende de uitvoering dan over de cijfers. 

De heer Spierings heeft geen reden gehoord voor de 5%. Wat was er gebeurd wanneer dit 8% of meer 

zou zijn geweest. Hij wil graag antwoord op de vraag van de heer Van der Graaff over de aanrijtijd 

naar Portland. Wie draait op voor de kosten voor de extra inzet op preventie. 

De heer Bergmann moet navragen waarom het 5% is en geen ander percentage. Vanuit de VRR wordt 

naast de ombuigingen geïnvesteerd in preventie. Preventieve maatregelen kan je niet afdwingen bij 

individuele woningen. Het college heeft een beleidsregel afgekondigd dat er meer gehandhaafd zal 

worden op het terugdringen van loze meldingen. 

De heer Van Oosten merkt op dat uit onderzoek is gebleken dat in Nesselande (een wijk die 

vergelijkbaar is met Portland en Carnisselande) door de technische voorzieningen en aard van de 

bouw weinig meldingen zijn. Met de BAR gemeenten is afgesproken hoe er met community safety 

omgegaan zal worden. Wanneer nieuwe brandmeldinstallaties worden geïnstalleerd is de brandweer 

hierbij betrokken met het doel loze meldingen terug te dringen. Met Delta en de Kijvelanden wordt 

nadrukkelijk gewerkt om de loze meldingen terug te dringen. 

De heer Goedknegt wil weten waarom de post Delta is gesloten, mag dit. Waarom is er niet voor 26 

april jl. met de raad gesproken over de begroting VRR. Hij vindt het voorstel van de eigen vrijwilligers 

er goed uitzien en vraagt hoe dit behandeld wordt en wat er tot nu toe mee gedaan is. 

Hij merkt op dat de brandweer meer taken heeft, waarbij elke seconde telt. Hoe verhoudt zich dit tot 

het verplaatsen van de kazerne. Er schijnt er een relatie te zijn tussen minder politie inzet wanneer er 
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ergens een brandweerkazerne is. Het materieelspreidingsplan lag er al voordat de taakstelling bekend 

was. Als de kazerne en de 1e TAS weg is, heeft hij niets meer aan de 2e TAS. Hij wil hier een kazerne, 

de 1e TAS en de 2e TAS zelf betalen. 

De heer Bergmann heeft met de andere betrokken burgemeester afgesproken hoe met dit onderwerp 

om te gaan, voordat hij met de raad ging spreken. Het materieelspreidingsplan was er al. Het is niet 

direct noodzakelijk, maar bekostigt deels de taakstelling. 

De heer Van Oosten geeft aan dat het voorstel van de vrijwilligers van Albrandswaard meegenomen 

kan worden in de zienswijze naar het AB. Artikel 13 is niet van toepassing op Delta en de Kijvelanden. 

Het is hem bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen, waar de Kijvelanden onder valt, scherp is op 

het op orde hebben van zijn eigen instellingen. Bij Delta ziet hij dezelfde houding. 

De heer Gardeitchik vindt ook dat de stukken erg laat geleverd zijn. Wat zijn de consequenties van het 

sluiten van de kazerne. Hoe heeft de burgemeester zich laten overtuigen dat het plan aan de zorgnorm 

voldoet. Is er geen behoefte geweest aan een second opinion. Wat als de innovatieve maatregelen 

niet blijken te werken.

De heer Bergmann antwoordt dat de huur van de kazerne voor € 70.000 in de 

dienstverleningsovereenkomst zit. Dit betalen wij zelf. Als de kazerne dicht gaat, komt de huur te 

vervallen. Alle burgemeesters hebben zich laten overtuigen door de manier waarop het plan 

gepresenteerd is en de onderliggende berekeningen en grondslagen. Op 26 april is door de directeur 

nadrukkelijk aangegeven dat de normen gehaald zullen worden. Het voorstel van de vrijwilligers heeft 

hij nog niet gezien.

De heer Van Oosten meldt dat een second opinion niet is uitgevoerd. De berekeningen zijn op basis 

van risicogebied uitgevoerd. Er is nadrukkelijk gekeken naar het aantal uitrukken dat een gebied 

genereert. Deze zijn doorgerekend en op basis daarvan is het dekkingspatroon van kazernes 

neergelegd. 

Mevrouw Geever vraagt of het een idee is het contract met de VRR te ontbinden. 

De heer Bergmann antwoordt dat als je dit doet je zelf voor alle kosten opdraait, ook die van 

ondersteuning vanuit andere gebieden. 

De heer Van Wolfswinkel concludeert dat met 40 vrijwilligers en 1 TAS er niet voldoende geoefend kan 

worden. 

De heer Bergmann weet dat in het plan een extra TAS voor Zuid is opgenomen t.b.v. oefenen. 

De heer Van der Graaff vraagt of met de inzichten vanuit de vergelijking Portland Nesselande de 

aanrijtijden wel volgens de norm zijn. Hij wil weten waar het fout is gegaan met het verzenden van de 

stukken, wanneer de raad kennis heeft kunnen nemen van de taakstelling van 5% voor verbonden 

partijen. Om met zijn fractie te kunnen overleggen, wil hij meer tijd voordat het raadsbesluit over de 

zienswijze wordt genomen. Hij stelt voor het besluit door te schuiven naar 14 juni a.s. 

De heer Goedknegt  vraagt de portefeuillehouder naar zijn idee over de motivaties van de vrijwilligers 

als de plannen doorgaan en hoeveel vrijwilligers er dan over zullen blijven. Hoe gaat het proces van de 

zienswijze van de raad.

De heer Bergmann geeft aan dat er namens de raad een brief naar de VRR wordt gestuurd. Deze gaat 

naar het DB en vervolgens het AB. Daar wordt uiteindelijk de discussie gevoerd ter instemming van de 
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begroting 2011. Op 26 april heeft hij aangegeven akkoord te gaan met de grote lijn, maar bedenkingen 

heeft bij de uitvoering. 

De heer Gardeitchik vraagt om het voorstel van de vrijwilligers. 

De heer Bergmann zegt toe dat het voorstel naar de raad komt. 

Op de vraag van de heer Van Wolfswinkel of de heer Van Oosten hij denkt dat alle vrijwilligers blijven, 

kan de heer Van Oosten geen antwoord geven. 

De heer Bergmann zegt toe dat de raadsleden morgenmiddag een raadsvoorstel en concept 

raadsbesluit hebben. 

De Voorzitter concludeert dat op verzoek van alle fracties dit agendapunt na afloop van de raad van 31 

mei in een carrousel wordt besproken en op de debatlijst komt te staan van de raadsvergadering op 7 

juni 2010.

3. Sluiting

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering.


