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Programma risicobeheersing
brandweer

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Algemeen Bestuur, t.a.v. portefeuillehouder Brandweer
burgemeester Beenal<ker
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Geachte bestuur,
Op 15 december 2016 is door het Algemeen Bestuur (AB) besloten het Programma Risicobeheersing
vast te stellen. Dat programma is per 1 januari 2017 ingegaan. Het Programma risicobeheersing komt
als vervanger van de 16 gemeentelijke afspraken (dienstverleningsovereenkomsten). Met de besluiten
die zijn genomen op 15 december 2016, is niet expliciet besloten de huidige Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) op te zeggen.
De brandweer maakt een terugtrekkende beweging daar waar het o.a. gaat over controle bij
evenementen en de wijze van adviseren. Er wordt niet meer standaard geadviseerd en gecontroleerd
bij elk evenement, zoals in het DVO is vastgelegd, maar de gemeente moet er om vragen. Als gevolg
daarvan komt de eerste brandweer technische beoordeling bij een gemeentelijk medewerker te liggen.
Wij zijn van mening dat onze medewerkers onvoldoende technische kennis hebben en dat deze
verantwoordelijkheid niet bij de gemeente thuis hoort.
Daarnaast is het niet juist dat het dienstverleningspakket van de brandweer wordt ingekrompen zonder
passende neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke financiële bijdrage. In de vergadering van 15
december 2016 heeft de gemeente Lingewaal hier aandacht voor gevraagd.

Dienstverleningsovereenkomst
De inhoud van het DVO staat haaks op het plan Risicobeheersing. Nu het DVO niet is opgezegd, leidt
dit tot onduidelijkheid en een haperende samenwerking op operationeel vlak. Het DVO bestaat nog,
zolang het niet in onderling overleg wordt beëindigd. Per gemeente variëren de afspraken.

Vervolg
Wij maken ons zorgen over deze ontwikkelingen. Wij vragen u te kijken naar de consequenties van
besluitvorming en onderzoek te doen naar de wensen van de gemeenten rond dit besluit.
Deze brief versturen wij naar de 16 colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en aan de gemeenteraad van Lingewaal.

coll:.
Bank Nederlandse Gemeenten, IBAN rekeningnummer NL75 BNGH 0285 0090 60

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en vernemen graag uw reactie op
bovenstaande.
Met vriendelijke groet,
qemeester en wethouders van Lingewaal,

GèTneen"te§ecr6
ir. C. Verweij

Burgemeester
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

