
  blad 1 van 4  

.  
 
 
                   
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. Bericht van verhindering is 
ontvangen van mevrouw Rombout, mevrouw van Ginkel en van de heer Spierings. 

 
2. Debat op verzoek van alle fracties m.b.t. Programmabegroting VRR 2011, inclusief daarin verwerkte 

bezuinigingsvoorstellen 
 De voorzitter geeft aan dat het onderwerp van vanavond onder zijn portefeuille valt en vraagt of de raad er 

bezwaar tegen heeft dat hij de vergadering voorzit. 
 De heer van der Graaff merkt op dat de voorzitter wellicht behoefte heeft om zijn handen vrij te hebben en 

stelt voor de vergadering voor te laten zitten door de plaatsvervangend voorzitter. De raad stemt hiermee 
in. De voorzitter vraagt de heer van Meijbeek om de vergadering voor te zitten. 

 De heer van Meijbeek geeft in eerste termijn het woord aan de heer Goedknegt.  
De heer Goedknegt geeft aan dat de fractie VVD reeds toen er sprake was van de overdracht van de 
brandweer aan de VRR heeft gepleit om de brandweerkazerne en de tankautospuiten niet over te dragen 
aan de VRR. Deze regionalisering zou net als bij de politie en de GGD leiden tot minder blauw en geel op 
straat en langere aanrijtijden. Bij de brandweer leidt het tot het verdwijnen van de 2e tankautospuit en het 
in 2012 sluiten van de brandweerkazerne. Hij laat de bedrijfsbrandweerauto die bij Delta staat dan nog 
buiten beschouwing. 

 Ook is de brandweerkazerne op advies van de VRR gebouwd op de plek waar hij nu staat. De fractie VVD 
kan zich dan ook vinden in de zienswijze zoals die voorligt. 

 Verder wijst hij er nog op dat de brandweer samen met haar vrijwilligers veel meer doet dan alleen brand 
blussen. Hij vraagt de portefeuillehouder om met de zienswijze als basis het dagelijks bestuur van de VRR 
in haar vergadering van 26 juni hierover in te lichten maar wat de fractie VVD betreft de discussie nog 
breder te trekken. De gevolgen van de bezuinigingen zijn niet alleen buiten proportioneel en dingen af op 
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de veiligheid in de regio, maar de 5% is een goed excuus om de al langer bestaande visie er doorheen te 
duwen. Tot slot wijst hij nog op de dure huisvesting van de VRR. Het verhuizen van de meldkamer is 
gezien de hiermee gepaard gaande kosten geen oplossing, maar de andere afdelingen op termijn 
verhuizen zeker wel. Het is aan de burger niet uit te leggen dat die kosten er zijn terwijl er wordt bezuinigd 
op het operationele hart. 

 De heer van Meijbeek geeft het woord aan de heer van der Graaff.  
De heer van der Graaff geeft aan reeds veel zaken in de carrousels besproken te hebben, maar stipt de 
volgende punten nog aan. Hij heeft zijn vragen bij het proces dat gevolgd is bij de oplegging van de 5% 
taakstelling. Dit treft de raad in zijn budgetrecht. De korting is een feit en maakt het voor de raad lastig om 
te handelen. Ook geeft hij aan dat zijn fractie PvdA niet akkoord kan gaan met de voorliggende begroting 
en de ombuigingsvoorstellen. De vrijwilligers bij de brandweer worden gezien als een probleem voor de 
toekomst terwijl de eigen post in haar plan juist heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in de 
vrijwilligers en geen problemen ziet om hen vast te houden als vrijwilliger. 

 Het baart hem ook zorgen dat de post moet verdwijnen. Het gebied dat de post zou moeten bedienen 
wordt met het opheffen van diverse bedrijfsbrandweerposten alleen maar groter. Het is niet duidelijk waar 
de brandweer vandaan moet gaan komen in de toekomst. Bovendien worden de aanrijtijden in Portland nu 
al niet gehaald. De oplossing wordt door de VRR op dit moment gezocht in experimenten met 
interventieteams. De heer van der Graaff geeft aan dat hij de beantwoording van de vragen van de zijde 
van de VRR matig vond. Hij vraagt zich evenals de fractie VVD af of het hier niet gewoon gaat om een 
reeds veel eerder bedachte reorganisatie die niets te maken heeft met de 5%. De fractie PvdA stemt dan 
ook in met de voorliggende zienswijze.  

 De heer van Meijbeek geeft het woord aan mevrouw Hek.  
Mevrouw Hek stelt vast dat de raad grote vraagtekens en bezwaren heeft tegen de voorstellen van de 
VRR. Het draait om de veiligheid van de gemeente en ze vraagt zich af of de voorliggende voorstellen 
deze waarborgen. De voorstellen lijken nu meer op een reorganisatie, waarbij met name de positie van 
onze zeer gewaardeerde brandweervrijwilligers ter discussie staat. Het verplaatsen of opheffen van de 
kazerne in Albrandswaard zorgt voor veel onduidelijkheid en onderzekerheid richting deze vrijwilligers. Zij 
herhaalt dan ook hetgeen haar fractie CDA reeds in de carrousels heeft voorgesteld, dat de voorstellen in 
het beleidsplan opgesteld door de post in Albrandswaard nader onderzocht moeten worden. 

 Ook de aanrijtijden naar Portland baren haar grote zorgen. Hier zou wat de fractie CDA betreft op korte 
termijn actie op moeten worden genomen. De door de VRR voorgestelde oplossing van het inzetten van 
snelle interventieteams wordt jammer genoeg niet getest in Albrandswaard. De proef zou wat haar betreft 
niet alleen voldoende beproefd moeten worden maar ook uitgebreid geëvalueerd en besproken in de raad. 
Dit verzoek om evaluatie zou opgenomen moeten worden in de zienswijze. Daarnaast zou in de zienswijze 
ook gevraagd moeten worden naar alternatieven voor de bezuinigingsvoorstellen, waarbij haar fractie CDA 
denkt aan het terugbrengen van het aantal onterechte uitrukken. De fractie CDA is het eens met de 
voorliggende zienswijze. 

 De heer van Meijbeek vraagt mevrouw Hek of zij een tekstvoorstel heeft voor het opnemen van de 
bovengenoemde evaluatie in de zienswijze zodat dit kan worden meegenomen voordat de zienswijze 
wordt vastgesteld. Hierna geeft hij het woord aan de heer van Wolfswinkel.  
De heer van Wolfswinkel spreekt zijn grote waardering uit voor de brandweervrijwilligers. Ze blijven zich 
inzetten ondanks herhaalde pogingen van de VRR om alle motivatie bij hen weg te halen. De fractie 
CU/SGP zegt nee tegen de begroting van de VRR om aan te geven dat zij de arrogantie van de VRR zat 
zijn. Hij wijst ook op de laatste alinea van de zienswijze en vraagt de portefeuillehouder om aan te geven 
wanneer de raad meer hoort over het vooralsnog dat hierin genoemd wordt. 

 De heer van Meijbeek geeft het woord aan de heer Polder.  
De heer Polder geeft aan dat hij zich 27 mei jl rot geschrokken is van het financiële verhaal dat de heer 
Berghuis van de VRR daar gepresenteerd heeft. Het gaat om onze veiligheid en die vergroot je niet met 
het inzetten van snelle interventieteams en het demotiveren van de vrijwilligers. De fractie NAP steunt dan 
ook de voorliggende zienswijze en het voorstel. 

 De heer van Meijbeek geeft het woord aan de heer Gardeitchik.  
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De heer Gardeitchik geeft aan dat ook de fractie EVA het breed gedragen beeld van de zorg over het 
beleid van de VRR steunt. De fractie EVA hecht sterk aan een goede brandweerzorg. Helaas is het zo dat 
de raad zich op voorhand niet heeft kunnen uitspreken over de bezuinigingen en hij merkt dan ook op dat 
wellicht op een ander moment nog eens gesproken kan worden over de procedure. Voor wat betreft de 
inhoud geeft hij aan dat zijn fractie de eerste concept brief veel te lief vond, maar dat de nu voorliggende 
brief meer het karakter draagt van een brandbrief. Het draait voornamelijk om twee punten. Ten eerste het 
verdwijnen van de 2e tankautospuit en ten tweede het sluiten van de post in Albrandswaard. Voor wat het 
eerste punt betreft geeft hij aan dat hem dit voorbarig lijkt gezien het opheffen van de brandweer in Delta 
en de ontwikkelingen in Hoogvliet. Wat het tweede punt betreft merkt hij op dat nog niet al te lang geleden 
op voorspraak van de VRR de post in Albrandswaard gebouwd is en wel op die plek. Hem nu opheffen 
zou kunnen als dit zou leiden tot beter en efficiënter maar die indruk heeft de fractie EVA niet. Het door de 
brandweer Albrandswaard opgestelde plan verdient dan ook aandacht en een second opinion. Ook de 
aanrijtijden in Portland baren de fractie EVA grote zorgen. De fractie EVA kan dan ook niet instemmen met 
de voorliggende programmabegroting. 

 De heer van Meijbeek vraagt de portefeuillehouder om een reactie.  
De heer Bergmann geeft aan dat het zaak is vooral te communiceren wat in de carrousels besproken is. 
Hij onderstreept de rol van de vrijwilligers, we zijn trots en dankbaar voor al het moeilijke werk wat zijn 
doen. Hij geeft aan dat de zienswijze veel punten behandelt en noemt het behouden van de 2e 
tankautospuit, het openhouden van de kazerne, het behouden van de vrijwilligers en de aanrijtijden in 
Portland, waar wat hem betreft direct actie op moet worden genomen. Wij, daarmee bedoelt hij zichzelf en 
de andere burgemeesters zullen aan de slag moeten om de zorgen die net als bij ons ook in andere 
gemeenten leven onder de aandacht te brengen van de VRR. Hij zal als lid van het dagelijks bestuur van 
de VRR er alles aan doen om de standpunten van raad en vrijwilligers daar op tafel te leggen. De 
brandweerzorg moet in stand gehouden worden en onze vrijwilligers behouden. Voor wat betreft het 
tekstvoorstel wacht hij dit nog even af. 

 De heer van Meijbeek neemt het voorstel in ontvangst en leest het amendement dat op pagina 1 moet 
worden ingevoegd voor: 

 
 De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen op 7 juni 2010. 
 
 Gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 7 juni 2010 inzake de zienswijze met betrekking tot de 

begroting 2011 van de Veiligheidsregio Rotterdam 
 
 Stelt voor de voorliggende zienswijze als volgt aan te vullen: 
 

- na de zin ‘Dit heeft te maken met … voordat ze toegepast worden’. 
- toe te voegen: ‘De raad ziet hierover graag een uitgebreide evaluatie tegemoet, waarover hij zijn visie 

kan geven’. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
De heer van Meijbeek vraagt om kopieën van het amendement te maken en deze te verspreiden. 
De heer van Meijbeek vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn. 
De heer van der Graaff vraagt om een reactie van de portefeuillehouder op de opmerkingen gemaakt over 
de gevolgde procedure. 
De heer Bergmann antwoordt dat er voor de begrotingsbehandeling en na bespreking met het college een 
reactie komt op de procedure. Ongeacht over welke gemeenschappelijke regeling het dan ook gaat. 
Verder zegt hij toe dat zodra er nadere informatie vanuit de VRR komt deze in overleg met de griffie zo 
snel mogelijk bij de raad terecht komt. 
De heer van der Graaff geeft aan dat hij vindt dat het budgetrecht van de raad wordt geraakt. Hij geeft aan 
dat de raad dit vindt en dat dit eerder bij de raad terecht zou moeten komen. 
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De heer van Meijbeek constateert dat het betoog van de heer van der Graaf helder is en geen reactie van 
de portefeuillehouder behoeft. 
Hierna geeft hij het woord aan mevrouw Hek.  
Mevrouw Hek gaat er vanuit dat de portefeuillehouder de zienswijze met verve zal brengen naar de VRR 
en kijkt er naar uit om als er nieuws is dit zo snel mogelijk te ontvangen. 
De heer van Meijbeek geeft het woord aan de heer Gardeitchik.  
De heer Gardeitchik geeft aan blij te zijn met de toezegging van de portefeuillehouder dat het proces in de 
toekomst anders zal verlopen. Verder las hij in de stukken ook over andere bezuinigingen die de VRR 
zullen treffen. 
De heer Bergmann geeft aan dat als die geoormerkte bezuinigingen doorgaan dan zal het DB en AB aan 
moeten geven hoe ze daarmee om denken te gaan. Hij zegt toe dat zodra dit zich voordoet hij de raad 
hierover zal informeren. 
Hierna gaat de heer van Meijbeek over tot het in stemming brengen van de stukken. Allereerst brengt hij 
het amendement I in stemming. Voor het amendement stemmen 7x EVA, 5x VVD, 3x PvdA, 1x CU/SGP, 
1x CDA. Tegen: 1x NAP. 
De heer van Meijbeek brengt raadsbesluit Programmabegroting VRR 2011, inclusief daarin verwerkte 
bezuinigingsvoorstellen in stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
28 juni 2010. 
 
De griffier a.i. De voorzitter 
 
 
 
 
John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 

 


