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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Beantwoording vragen de heer Gommeren VVD over inzetbaarheid brandweer. 

Steenbergen; 20 september 2016 

Aan de Raad, 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 7 september 2016 heeft de heer Gommeren, namens de 
fractie van de W D , een aantal vragen gesteld aan burgemeester Van den Belt. De vragen worden 
gesteld naar aanleiding van berichten over de vrijwillige brandweer in BN de Stem van 3 september 
2016. 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft de heer Gommeren aangegeven dat hij met de 
portefeuillehouder, burgemeester Van den Belt, heeft afgesproken dat de vragen schriftelijk worden 
beantwoord. 

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan. 

1. Speelt onderbezetting ook in de gemeente Steenbergen? 
antwoord: 
Onderbezetting kan overal voorkomen. Dus ook in de gemeente Steenbergen. De ervaring van de 
afgelopen jaren is dat het zich in de gemeente Steenbergen zelden tot nooit heeft voorgedaan; 

2. Zijn er daardoor problemen bekend met aanrijdtijden? 
antwoord: 
Omdat het zelden tot nooit voorkomt zijn er geen problemen; 

3. Is onderbezetting mogelijk het gevolg van veranderende regelgeving mbt maximale grootte van de 
korpsen en de eisen mbt bezetting bij uitrukken? 

antwoord: 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft in 2011 een spreiding- en dekkingsplan vastgesteld, 
dat nog altijd van kracht is. Iedere brandweerpost beschikt over 18 brandweermensen. Wanneer er 
specialistische taken aan de post zijn toebedeeld, zoals in Steenbergen, dan zijn dit meer 
brandweermensen. Post Steenbergen beschikt over 22 brandweermensen; 



4. Is mogelijke onderbezetting mogelijk het gevolg van woon/ werkomstandigheden en wordt daar bij de 
selectie voldoende rekening mee gehouden? 

antwoord: 
De woon- werkomstandigheden in Nederland zijn veranderd, dat geldt dus ook voor de brandweerman 
binnen gemeente Steenbergen. Men is veel flexibeler ten aanzien woon- en werkomgeving. Bij de 
selectie wordt daar stil bij gestaan maar dat blijf een privéaangelegenheid. 

Onlangs is er een wervingsactie uitgezet binnen het gemeentehuis. De werving was ingezet om meer 
brandweervrijwilligers beschikbaar te hebben tijdens kantoortijden. 

5. Als dit zo is hoe wordt dan de inzetbaarheid en reactiesnelheid gegarandeerd? 
antwoord: 
De bezetting van een brandweerauto is 6 personen. Door een 30007o bezetting als sterkte aan te houden 
is dat te realiseren. De afspraak, welke gemaakt is in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, is 
dat de brandweer in 80o7o van de priol meldingen binnen 8 minuten ter plaatse is. Dat wordt in 
Steenbergen ruim gerealiseerd. 

6. Nu en in de toekomst? 
antwoord: 
Momenteel wel en we blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. 

7. Is er voldoende professionaliteit binnen onze vrijwillige korpsen of wordt dit aangevuld vanuit de 
professionele korpsen? 

antwoord: 
De korpsen in onze gemeente beschikken ruimschoots over de kennis en vaardigheden die van hen 

verwacht mag worden. De eisen die aan de vakbekwaamheid van vrijwilligers gesteld zijn dezelfde als de 
eisen waaraan beroepsmensen moeten voldoen. Vrijwilligheid betekent dan ook zeker geen 
vrijblijvendheid. Het opleidings- en oefenprogramma is pittig. Wij hebben dan ook erg veel respect voor 
zowel de beroepsmensen als onze vrijwillige brandweermensen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
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