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toezending motie en verzoek om reactie. 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij doen wij u een motie toekomen van de raad van de gemeente Bergeijk van 23 juni 2011 tot behoud 
van de gemeentelijke brandweer. 

Aanleiding 
Artikel 26 1e lid van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bepaalt dat elk college van Burgemeester en 
Wethouders kan besluiten tot het hebben van een gemeentelijke brandweer, die uitsluitend de navolgende 
taken uitvoert: 
a. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
b. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. 

De bepaling is actief. Dit wil zeggen het handhaven van de gemeentelijke brandweer vereist een expliciet 
besluit van het college. Zonder expliciet besluit gaan de taken over naar de door het bestuur van 
veiligheidsregio ingestelde brandweer (regionale brandweer). Ons college heeft hiertoe besloten. 
Daarmee is op dit moment invulling gegeven aan de zorgplicht op het gebied van brandweerzorg waarbij 
de gemeente Bergeijk er voor gekozen heeft om, op basis van artikel 26 Wet veiligheidsregio's, de basis 
brandweerzorg niet over te dragen aan de Veiligheidsregio. 

In de Tweede kamer is een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een volledige regionalisering van 
de brandweer. De minister van Veiligheid en Justitie (de heer Ivo Opstelten) heeft daarmee opdracht 
gekregen om de motie tot uitvoer te brengen. Inmiddels heeft de regering het wetsvoorstel 'regionalisering 
van de brandweer en Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid' opgesteld, waarmee de gemeentelijke 
brandweer feitelijk wordt opgeheven. 

Behoud van artikel 26, eerste lid in de Wet veiligheidsregio's 
Er zijn diverse argumenten om artikel 26, 1e lid in de Wvr te handhaven. 
1. Door de brandweer onder te brengen bij de Veiligheidsregio wordt de afstand tot de directe 

leefomgeving en de plaatselijke bevolking groter. De onderlinge verbondenheid en herkenbaarheid van 
onze brandweer zal mogelijk verminderen wat een negatief effect heeft op de algemene leefbaarheid 
binnen de gemeenschap. 
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2. De bevlogenheid en de inzet van vrijwilligers zal bij het overgaan naar de Veiligheidsregio 
verminderen. Juist het iets kunnen betekenen voor de eigen gemeenschap is een van de drijfveren 
voor de vrijwillige brandweerman. Daarnaast is de onderlinge binding en kameraadschappelijkheid 
binnen een korps van groot belang. De plaatselijke bekendheid en het onderhouden van contacten met 
plaatselijke bedrijven komt de veiligheid ten goede. 
Ook zal de rekrutering van nieuwe vrijwilligers mogelijk moeizamer verlopen. 

3. Duidelijk is dat een gemeentebestuur minder directe zeggenschap en grip heeft op hoe zij de lokale 
brandweerzorg ziet. Een enkele stem in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio blijft over. Tot 
slot is het niet ondenkbaar dat ook de grip op een grotere organisatie als de Veiligheidsregio wordt 
verloren. 

Graag zien wij uw reactie op de motie tegemoet. Een afschrift van deze brief hebben wij tevens verzonden 
aan het college van burgemeester en wethouders. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk, 

/ • ƒ ? 
W.A.C.Mf'Wouters / / 
Secretarie / ° / / 

./ 

Bijlage: Motie tot behoud van de gemeentelijke brandweer d.d. 23 juni 2011. 
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De gemeenteraad, bijeen in vergadering op 23 juni 2011 

Motie op grond van artikel 38 Reglement van Orde met betrekking tot de wet op de 
veiligheidsregio's en onze vrijwillige brandweer. 

De raad, gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat de regering het wetsvoorstel 'regionalisering van de brandweer en 
Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid' heeft opgesteld, waarmee de gemeentelijke 
brandweer feitelijk wordt opgeheven; 

Overwegende dat de Bergeijkse brandweerorganisatie met haar brandweervrijwilligers: 

Van ruim voldoende professioneel niveau is; 
Is ingebed in onze samenleving en kan rekenen op veel draagvlak; 
Juist vanwege de lokale binding is gemotiveerd voor haar bijzondere taak; 

Overwegende dat verdergaande regionalisering en professionalisering de lokale binding, en daarmee 
de motivatie voor brandweervrijwilligers, zal doen teruglopen; 

Van mening zijnde dat het wetsontwerp onvoldoende rekening houdt met het bijzondere belang van 
brandweervrijwilligers; 

Roept het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergeijk op om: 

• Het behoud van de gemeentelijke brandweer te bepleiten bij de Veiligheidsregio Zuid-Oost 
Brabant, de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, en de ministervan Veiligheid en 
Justitie; 

• Deze motie door te sturen naar alle gemeenten met brandweervrijwilligers in Nederland; 
• Haar bevindingen te rapporteren in de raadsvergadering van september 2011. 

Namens de gemeenteraad van 

CDA Bergeijk, Fons d'Haerri" ^ 

Lokale Partij Bergeijk, Thoma's vavn Hülse 

PvdA Bergeijk, Wil Rombouts 

VVD Bergeijk, Karin Sender\ 


