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VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 31 mei 2010 

Aanwezig De heer H. Duurkoop (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (secretaris); 
De heren J. Gardeitchik en R. Littel (EVA); 
De heer J.A. Spierings en mevrouw S.E.M. Hek  (CDA); 
De heren R.F.A.C.M. van Meijbeek, M.C.C. Goedknegt (VVD); 
De heren N.P. van Engeldorp Gastelaars en J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
De heer R. Polder en mevrouw L. Geever-Mooi (NAP); 
De heer H.J. van der Graaff (PvdA);  

 De heer H.M. Bergmann; 
 De heer J. den Ouden, de heer van Oost en de heer Hoeden (VRR). 

Onderwerp Begroting 2011, inclusief daarin verwerkte bezuinigingsvoorstellen van de 
Veiligheidsregio Rotterdam  
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Begroting 2011, inclusief daarin verwerkte bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond 
De Voorzitter geeft aan dat er op donderdag 27 mei er al gesproken is`over dit onderwerp, toen is  
besloten om dit onderwerp nogmaals te bespreken in een 2de carrousel. De voorzitter meldt dat er een 
zienswijze op tafel zou komen die uiteindelijk per e-mail is verstuurd en later op papier is uitgereikt.  
De heer Van Wolfswinkel bedankt voor zienswijze en geeft aan dat hij deze  zienswijze een slap 
aftreksel vindt van de discussie die is gevoerd. Hij vindt de brief veel te vrijblijvend en verwacht dat 
deze door de heer Berghuijs zo aan de kant geschoven zal worden. Hij stelt voor om daar een aantal 
wijzigingen in aan te brengen, toegespitst op vier punten. Positie van de vrijwilligers. In de eerste zin 
moet verwoord worden dat de vrijwilligers behouden moeten blijven voor Albrandswaard. Dat is een 
harde eis die hij wil inbrengen.  Als 2e punt vindt  hij dat bij die vrijwilligers een locatie, een kazerne 
hoort. Hij spreekt uit trots te zijn op het gezonde korps van Albrandswaard met voldoende aanwas en 
veel deskundigheid.  Ten derde brengt hij in de 2de tank auto spuit (TAS) noodzakelijk te vinden om te 
kunnen oefenen maar ook uit een oogpunt van veiligheid. Hij merkt op dat het korps van 
Albrandswaard voor de VRR een goedkoop korps is en wil graag weten hoe de VRR tegenover de 
kosten staat voor ons korps in vergelijking tot een korps met veel beroepskrachten. Als 4e noemt hij de 
zorg om de haalbaarheid van de aanrijnorm voor Portland, dat is blijkbaar nog niet op te lossen. Hij 
pleit nogmaals voor een veel scherpere zienswijze. Tot slot vraagt hij of het beleidsplan is opgesteld, 
uitgaande van het worst-case scenario of dat dit is opgesteld gezamenlijk met de brandweermensen. 
De heer R. Polder geeft aan dat hij de woorden van de heer Van Wolfswinkel goed kan ondersteunen.  
Hij meldt geschrokken te zijn van de presentatie op 27 mei 2010. Hij zag een introverte club die veel 
geld verspilt met het maken van vage plannen.  Hij mist teveel de brandweer die mensen uit de auto 
zaagt bij ongelukken en branden blust. Hij geeft aan dat lokale brandweer nodig is voor de directe hulp 
en mist de balans tussen deze verschillende taken. Hij is van mening dat de zienswijze harder en 
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stelliger gemaakt moet  worden. Hij geeft aan dat de raad zich veel harder moet maken voor de lokale 
belangen. 
De heer Gardeitchik geeft aan dat hij zich in grote lijnen aansluit bij de voorgaande sprekers.  Hij vindt  
de brief te zwak en te aardig . Hij geeft aan dat we een goed draaiend korps hebben tegen lage 
kosten. Hij vraagt zich af hoe je deze vrijwilligers, waar je zo zwaar op leunt, mee krijgt als je daar zo 
mee omgaat. Hij geeft aan dat er een mooi plan ligt met prachtige modellen, afhankelijk van wat je 
daar aan de voorkant instopt kun je er alles uitkrijgen. Hij wil danook graag een second opinion. Zijn 
fractie vraagt zich af of de brandweerzorg in deze plannen nog wel realistisch wordt voorgesteld. Hij 
geeft aan dat de 2de TAS zomaar ineens verdwijnt . Bij de TBS-kliniek gebeurt het nodige, dan moet je 
zeker de 2de TAS niet gaan afschaffen. Zijn fractie maakt zich ook zorgen om het niet halen van de 
zorgnorm voor Portland en wil hier meer zekerheid over.  
De heer Goedknegt  vraagt zich, de zienswijze lezende, af of hij vorige week bij een andere 
vergadering aanwezig was. Want als hij leest “onze gemeenteraad kan op hoofdlijnen instemmen met 
de programmabegroting 2011 van de VRR en de bij behorende ombuigingsvoorstellen” dan is hij het 
daar absoluut niet mee eens. Hij vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen in verhouding staan tot 
de bezuinigingstaakstelling van 5%. We praten dan over € 50.000,-- . Er is sprake van een perfect 
draaiend korps dat binnen alle normtijden zijn werk doet. Er zijn 35 mensen die de twee TAS’en bijna 
altijd kunnen bemannen.  Volgens hem moet de brandweerkazerne behouden blijven, deze is met 35 
vrijwilligers goed bezet. Hij vraagt zich af of dat bij andere brandweerkazerne gaat lukken. Ook hij 
maakt zich zorgen om de aanrijtijden voor Portland en het feit dat dit niet wordt opgelost. Hem is  
opgevallen dat veel bezuinigen worden ingeboekt door terugdringen van het ziekteverzuim, dit is  
volgens hem een gevaarlijke aanname. Hij meldt onder de indruk te zijn van het plan van de 
vrijwilligers. Graag ziet hij een rekenmodel waarin wordt aangegeven waarop het effect van de 
bezuiniging gewaarborgd is. Hij wil de 2de TAS  op de begroting laten staan omdat hij ervan overtuigd 
is dat die TAS niet gemist kan worden. Het niet meer gebruik maken van de brandweerkazerne 
betekent voor de gemeente Albrandswaard een desinvestering van 1 miljoen. De brandweerkazerne is 
nota bene op voorstel van diezelfde  VRR op de huidige locatie gebouwd. Hij geeft aan zich helemaal 
niet in de brief te kunnen vinden en niet akkoord te gaan met de ombuigingsvoorstellen. Hij zou graag 
voorstel met alternatieven uitgewerkt willen hebben.  
Mevrouw Hek kan zich vinden met wat haar voorgangers hebben gezegd. Zij was bijzonder 
teleurgesteld toen zij de brief las, deze is veel te zwak geformuleerd. Er is vorige keer veel kritischer 
over gesproken en dat moet terugkomen in de zienswijze. Zij vindt het belangrijk dat er veel aandacht 
is voor de positie van de vrijwilligers en dat wij onze waardering daarvoor uitspreken. Zij vindt de 
passage daarover veel te summier. Zij meldt dat haar fractie zich kan vinden in het beleidsplan. Het is 
wel zinnig als er onderzoek gedaan wordt naar voorstellen die in het beleidsplan staan. Zij meldt dat 
de aanrijtijden voor Portland niet worden gehaald en die worden volgens haar met de voorstellen die 
voorliggen ook niet gehaald. Zij vindt dit een zorgwekkende situatie. Het lijkt haar goed om op zoek te 
gaan naar alternatieve bezuinigingsplannen.    
De heer Van der Graaff geeft aan dat ook hij vraagtekens heeft bij de brief. Maar hij plaatst ook 
kanttekeningen bij de wijze hoe het proces om te komen tot de 5%- taakstelling is gelopen. Hij gaat 
ervan uit dat dit nog duidelijk in kaart gebracht wordt vóór de raadsvergadering van juni. Hij geeft aan 
dit relevant te vinden, omdat bij het opleggen van een bezuinigingstaakstelling ook altijd in het 
achterhoofd gehouden moet worden hoe redelijk die taakstelling is. Hij deelt niet alle kritiek op de 
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VRR. Er staat een deskundige apparaat dat doet wat voor de veiligheid nodig is en moet functioneren 
in een zwaar belaste omgeving. Hij geeft aan dat naast de 5% taakstelling er ook nog negatief 
indexering percentage is van 3%. Daarnaast is ook nog geen rekening gehouden met eventuele 
bezuinigingstaakstelling vanuit de rijk of de provincies en dergelijke. De verwachting is dat de VRR de 
komende jaren ook op overige financieringsbronnen die van invloed zijn op de taakuitvoering van de 
VRR gekort gaat worden, kortom bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Hij kan zich voorstellen 
dat de veiligheid van de inwoners voor hem als volksvertegenwoordiger een zorg is en dat hij daar bij 
de op te leggen taakstelling rekening mee wil houden. Hij geeft aan dat deze bezuinigingsafspraken 
niet gemaakt hadden mogen worden zonder invloed van de volksvertegenwoordigers. Hij zou graag 
willen weten hoe het proces is gelopen. Hij is het eens met de heer Goedknegt  in zijn stellige 
opvatting dat deze niet kan instemmen in hoofdlijnen met de begroting. Hij zegt de aanrijtijden voor  
Portland heel erg belangrijk te vinden. Hij meldt dat hij pas geleden een stuk heeft gekregen dat 
gericht is geweest aan het algemeen bestuur van de VRR. Hij meldt dat het stuk geen politieke 
dekking kent. Hij geeft aan dat er vragen zijn gesteld aan het algemeen bestuur en daar heeft volgens 
hem een ambtenaar de verantwoordelijkheid genomen om op die vragen een antwoord te geven. Hij 
neemt aan dat de antwoorden die er staan een redelijke mate van waarheid hebben. Vervolgens wijst 
hij naar pagina 2 van de brief waarin wordt gesproken over het  Snelle interventie voertuig. Dit wordt  
genoemd als alternatief voor Portland om dat toch nog binnen een bepaalde norm bereikbaar en 
bedienbaar te houden.  
Hij merkt op dat het SIV nog in de kinderschoenen staat en zegt niet akkoord te gaan met een 
begroting die niet voorziet in een oplossing waarop we kunnen vertrouwen.  Wat betreft de vrijwilligers 
heeft hij in het stuk gelezen dat het vinden van vrijwilligers een groot probleem is en dat er nagedacht 
moet worden hoe de vrijwilligers behouden kunnen worden. In het beleidsprogramma van de 
gemeente Albrandswaard heeft hij gezien dat wij  een positieve uitzondering vormen als het gaat om 
het werven van nieuwe vrijwilligers en het vasthouden daarvan. En juist deze kazerne, waar de 
participatie door vrijwilligers zo hoog is en een voorbeeld voor anderen, gaan wij sluiten!  Punt 3 Tank 
autospuit. Volgens hem wordt de 2de TAS dus gewoon de 1ste en die  betaalt de gemeente volgens 
hem zelf. Maar dat is volgens hem zeker niet de bedoeling geweest. Iedereen was blij dat de eerste 
TAS betaald zou worden door de VRR,  maar de 2de TAS  wordt nu ingezet als eerste en dat houdt 
volgens hem ook verband met de zorg die er is de bedienen van de hele gemeente  inclusief Portland,  
de TBS kliniek en de Delta. Er zijn geen rekenmodellen die hem kunnen overtuigen dat het kan en als 
ze er wel zijn dan kloppen ze niet. 
 
De heer Bergmann  geeft aan dat hij blij is dat de leden nu stelliger zijn en duidelijk aangeven waar de 
brief te kort schiet. Hij meldt dat het college in november een besluit genomen heeft  op basis waarvan  
de gemeenschappelijke regelingen zijn aangeschreven. Hij geeft aan dat de raad een afschrift hiervan  
heeft gekregen. Hij meldt dat er voor  5% gekozen is omdat de gemeentes voor zichzelf 10% hebben 
aangehouden en het redelijk werd geacht dat ook het verlengd lokaal bestuur een bijdrage zou 
leveren.    
De heer Van der Graaff  vraagt aan de heer Bergmann of hij met “wij”  “het college” bedoelt. 
De heer Bergmann geeft aan dat hij het college en regio colleges bedoelt met “wij”. Hij meldt dat hij 
vanuit de raad nog niets heeft teruggekregen dat het niet haalbaar of onwenselijk is. Hij merkt op dat 
de heer Van Wolfswinkel en andere fracties die na hem kwamen, de brief te mager vinden. Hij vraagt 



 

4 

 

 

aan de leden van de carrousel of het breed gedeeld wordt door de aanwezigen dat men niet kan 
instemmen met de begroting. 
De heer Van Wolfswinkel zegt de indruk te hebben dat, zoals wel meer gebeurt in financieel moeilijke 
tijden, onder het mom van bezuinigingen er een reorganisatie wordt doorgedrukt. Dat laat hij zich niet 
gebeuren. Bezuinigingen zijn akkoord maar deze aanpak van de brandweerzorg niet. Hij heeft het 
gevoel gewoon te worden misbruikt.   
De Voorzitter concludeert dat er wel een breed gedeeld gevoel is.  
De heer Bergmann geeft aan dat er met de vrijwilligers district zuid op korte termijn aan tafel gezeten 
zal gaan worden over hoe om te gaan met de vrijwilligers in de toekomst. Dit om hun positie op een 
andere manier te ondersteunen in waardering en opvang.  
De heer Gardeitchik geeft aan er geen vertrouwen in te hebben dat dit gaat werken. Hij dringt aan op  
een second opinion, in eerste instantie alleen voor Albrandswaard. Hij gaat immers niet over de hele 
regio, zijn primaire zorg is het grondgebied van Albrandswaard.   
De heer Den Ouden geeft aan ook te willen investeren in nieuwe dingen en projecten zoals het Snelle 
Interventie Voertuig (SIV). Hij meldt dat dit project opgestart wordt in Hoek van Holland.   
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af waarom het  SIV niet in Albrandswaard als project uitgevoerd 
wordt. Dit voertuig kan dan gestald worden in de kazerne van Albrandswaard. 
De heer Den Ouden geeft aan dat een eventuele second opinion over de hele regio zou moeten 
worden gedaan, dit in verband met de samenhang tussen de verschillende locaties.   
De heer Bergmann geeft aan dat hij in de concept brief al heeft aangegeven dat het initiatief van de 
vrijwilligers serieus genomen moet worden en dat dit voor het gehele district moet worden 
doorgerekend.  
De heer Goedknegt vraagt zich af er niet meer en andere alternatieven zijn zoals het plaatsen van een 
ambulance in de kazerne van Albrandswaard.   
De heer Van der Graaff geeft aan het voorstel om de vrijwilligers door te laten reken prima te vinden, 
maar dan wel op basis van de huidige normen. Immers, dan pas zijn ze vergelijkbaar met de huidige 
situatie.     
De heer Goedknegt geeft aan dat bij de financiële berekening meegenomen kan worden dat de 
kazerne op dit moment eigendom is van Albrandswaard maar door een slimme constructie van de 
VRR de huur die wij ontvangen weer opnieuw bij ons in rekening gebracht wordt.   
De heer Bergmann geeft aan dat de VRR sinds vorig jaar BTW- plichtig voor zaken die niet direct 
brandweerzaken zijn.  
Mevrouw Hek geeft aan dat zij al eerder heeft gevraagd naar alternatieve bezuinigingen. Zij wil graag 
daar iets over wilt terugzien in de zienswijze.   
De heer Bergmann geeft aan dat het college nu zich, wat dit betreft vooral inzet op het terugbrengen 
van het aantal loze meldingen. Hij gaat er vanuit dat er door andere insteek deze meldingen ook 
inderdaad zullen afnemen.  
Mevrouw Hek geeft aan dat het goed is om nog meer alternatieven voor bezuinigen te bedenken.  
De voorzitter concludeert dat de begroting op hoofdlijnen akkoord wordt bevonden, de 
bezuinigingsvoorstellen niet. 
De heer Van der Graaff zegt dat niet de taakstelling leidend moet zijn, maar de brandweerzorg. 
De heer Van Wolfswinkel zegt dat de formulering zou moeten zijn dat de raad niet kan instemmen met 
de begroting én met de reorganisatievoorstellen.   
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De heer Goedknegt vraagt zich af of zij wel op de goede weg zijn. Moeten we de 
bezuinigingstaakstelling van 5% niet bijstellen? 
 

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


