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Schriftelijke vragen 
 

De Zoetermeerse brandweervrijwilligers 
 

 

De CDA- en de CU-SGP-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stellen heden, 

12 januari 2015, de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

 

CONSTATERINGEN / OVERWEGINGEN  

 Op 8 december 2014 is door de gemeenteraadscommissie Samenleving, in aanwezigheid van de 

portefeuillehouder, dhr. Aptroot, gedebatteerd over de concept-zienswijze van de gemeenteraad 

van Zoetermeer op het ontwerp voor het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio 

Haaglanden (VRH).  

 Tijdens dat debat is door de CDA- en de CU-SGP-fractie, evenals door een enkele andere fractie, 

aandacht gevraagd voor de (rechts)positie van de Zoetermeerse brandweervrijwilligers en de 

omstandigheden waaronder zij hun (vrijwilligers)werk mogen doen.  

 Naar aanleiding daarvan gaf de portefeuillehouder tijdens dat debat ten aanzien van de 

Zoetermeerse brandweervrijwilligers aan “dat hij de indruk heeft dat het goed gaat in 

Zoetermeer” (standpuntenlijst commissie Samenleving d.d. 8 december 2014).  

 Tevens deed de portefeuillehouder tijdens dat debat de toezegging om het verloop van het aantal 

Zoetermeerse brandweervrijwilligers in beeld te brengen en aan de raad toe te sturen, waaraan 

per memo d.d. 19 december 2014 werd voldaan (toezegging 347).  

 Vanuit de samenleving bereikt de raad nu echter andere informatie over het verloop van het 

aantal Zoetermeerse brandweervrijwilligers, hun (rechts)positie en de omstandigheden waaronder 

zij hun (vrijwilligers)werk mogen doen.  

 

VRAGEN  

Ten aanzien van de brandweervrijwilligers:  

1. In de voornoemde memo d.d. 19 december 2014 (toezegging 347) geeft de portefeuillehouder 

aan dat het aantal brandweervrijwilligers drastisch is afgenomen. Heeft het college hiervoor een 

verklaring?  

2. In die memo geeft de portefeuillehouder aan dat tussen 2001 en 2009 “mensen [zijn] 

uitgestroomd door natuurlijk verloop, zoals het bereiken van een pensioenleeftijd”. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat uitsluitend de pensioenleeftijd daarvoor de reden is. Kan het college een 

volledig overzicht geven van de reden van het uitstromen van Zoetermeerse brandweer-

vrijwilliger (pensioen; werkomstandigheden; privé-omstandigheden etc.) gedurende die jaren?  

3. Kan het college een verband aangeven tussen het hoge verloop van de brandweervrijwilligers en 

de oprichting van de VRH?  

4. Het benodigde aantal Zoetermeerse brandweervrijwilligers is in 2006 vastgesteld op ongeveer 

30. Na de transitie in 2009 van het daadwerkelijke aantal gedaald tot 24. Sinds de aanvang van 

het nieuwe regionale rooster zijn in totaal nog 2 + 11 vrijwilligers gestopt (toezegging 347). Wat 

is het huidige benodigde aantal Zoetermeerse brandweervrijwilligers en hoeveel van die fte’s zijn 

momenteel daadwerkelijk ingevuld?  
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5. In het verleden werkten gekazerneerde Zoetermeerse brandweervrijwilligers 12-uursdiensten. 

Tegenwoordig schijnen dat uitsluitend 24-uursdiensten te mogen zijn. Dit bracht en brengt veel 

brandweervrijwilligers in de problemen (i.r.t. de privésituatie). Wat is het onoverkomelijke 

beletsel om Zoetermeerse brandweervrijwilligers ook 12-uurdiensten (evt. 2 vrijwilligers samen 1 

24-uursdienst) te laten werken?  

6. In het verleden werkten Zoetermeerse brandweervrijwilligers – in principe – uitsluitend in 

Zoetermeer. Sinds de regionalisering kunnen zij door de VRH door de gehele veiligheidsregio 

worden ingezet. Wat is het onoverkomelijke beletsel om Zoetermeerse brandweervrijwilligers toe 

te zeggen dat zij uitsluitend in Zoetermeer (de op één na grootste stad binnen de VRH) kunnen 

worden ingezet (of evt. uitsl. op vrijwillige basis regionaal)?  

7. De CDA- en de CU-SGP-fractie maken zich zorgen over het hoge verloop van de Zoetermeerse 

brandweervrijwilligers. Enerzijds is het kapitaalvernietiging en anderzijds vermindert het de 

flexibiliteit van de ploegen. Deelt het college deze zorgen? Zo ja, wat moet daar naar de mening 

van het college aan gedaan worden?  

8. Heeft de portefeuillehouder deze situatie in het algemeen bestuur van de VRH ter discussie 

gesteld? Zo ja, wat is de uitkomst van deze discussie?  

 

Ten aanzien van de aanrijtijden e.d.:  

9. Klopt het dat een tankautospuit van de brandweer op de post Oosterheem regelmatig ‘buiten 

gebruik staat’ c.q. niet is ingeroosterd? Zo ja, wat is de reden hiervan?  

10. Klopt het dat bij een tekort aan inzetbaar brandweerpersoneel ergens binnen de VRH, het 

gebruikelijk is dat de tankautospuit van de kazerne Oosterheem als eerste buiten dienst wordt 

gesteld?  

11. Klopt het dat indien die tankautospuit op de post Oosterheem niet inzetbaar is, er vaker uitgerukt 

moet worden van de kazerne Stadshart?  

12. In hoeverre verschilt de in de voorgaande drie vragen verwoorde situatie met de situatie vóór 

het ingaan van het nieuwe regionale rooster op 1 januari 2013?  

13. Wat zijn de gevolgen van het buiten dienst stellen van de tankautospuit van de kazerne 

Oosterheem voor de aanrijtijden in Zoetermeer, met name voor de wijken Oosterheem en 

Rokkeveen?  

14. Kan het college een volledig overzicht geven van de gerealiseerde aanrijtijden van brandweer in 

Zoetermeer in 2012, 2013 en 2014, uitgesplitst per wijk?  

15. De VRH heeft op verzoek van de daarin deelnemende gemeenten de afgelopen jaren ongeveer 

10 procent bezuinigd op het benodigde jaarlijkse budget. Dat – in ieder geval voor wat betreft de 

gemeente Zoetermeer – onder de voorwaarde van gelijkblijvende dienstverlening (incl. het 

blussen van branden e.d.). Is het college het ermee eens dat het regelmatig ‘buiten gebruik 

staan’ c.q. niet inroosteren van een tankautospuit, met name op de post Oosterheem, geen 

gelijkblijvende dienstverlening is?  

16. Nu de VRH voortaan met ongeveer 10 procent minder budget moet werken lijkt het extra van 

belang dat zo veel mogelijk ‘goedkope’ brandweervrijwilligers worden behouden, naast de 

noodzakelijke ‘dure’ beroepsbrandweerlieden, om het gewenste niveau van dienstverlening – ten 

minste – op peil te houden. Wat wordt er aan gedaan (c.q. in hoeverre wordt tegemoetgekomen) 

om in Zoetermeer zo veel mogelijk brandweervrijwilligers te behouden en te werven?  
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