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Korte inhoud 

De bestuurlijke adviescommissie brandweer heeft een positief advies 
gegeven over de voorliggende notitie en opdrachtverlening. 
 
De omgeving van de brandweer verandert. Met de ‘Visie op de 
brandweerzorg Gelderland Zuid’ , die het algemeen bestuur heeft 
vastgesteld op 26 juni 2014 (na raadpleging van de raden) zijn de 
beleidskaders vormgegeven om de brandweerorganisatie goed aan te 
laten sluiten op deze veranderende omgeving. Het concreet uitvoeren 
van dit nieuwe beleid tezamen met de vastgestelde taakstellingen 
voortkomende uit de bezuinigingen kan niet worden verwezenlijkt op de 
manier waarop de brandweer nu is georganiseerd.  
 
Om het algemeen bestuur goed haar rol en verantwoording te kunnen 
laten nemen is er een themasessiegeorganiseerd op 27 januari j.l. 
waarin bestuurlijke randvoorwaarden en uitgangspunten voor deze 
nieuwe inrichting zijn genoemd. Deze opmerkingen zijn verwerkt in het 
bijgevoegde notitie “Inrichting organisatie brandweer”.  
Daaropvolgend heeft een tweede bestuurlijke bijeenkomst 
plaatsgevonden op 8 juni jl. Als aanzet voor de bijeenkomst van 8 juni 
hebben de gemeenten Neerijnen. Lingewaal, Maasdriel en Zaltbommel 
schriftelijk vragen gesteld over de nieuwe organisatie. De beantwoording 
van deze vragen zijn schriftelijk en mondeling toegelicht tijdens de 
bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft tot een verdere aanscherping 
geleid (in het blauw weergegeven) van de notitie “Inrichting organisatie 
brandweer”, zie bijlage.  
   
Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer op welke wijze de 
brandweerorganisatie wordt veranderd. De bedoeling is dat de regionaal 
commandant  de brandweerorganisatie inricht langs de lijnen van de 
notitie. 
 
Dit voorstel is mede tot stand gekomen in goede samenwerking met het 
huidige management van de brandweer en de medezeggenschap. Beide 
gremia erkennen de noodzaak om deze inrichting nu concreet vorm te 
gaan geven.  
 
Het gevraagde besluit staat los van inhoudelijke dossiers als 
dekkingsplan en de kosten verdeelsystematiek en loopt daarop dus niet 
vooruit. Deze dossiers kennen vanuit zorgvuldigheid en bestuurlijke 
betrokkenheid een ander tijdspad en zullen later dit jaar en begin 
volgend jaar aan het algemeen bestuur worden aangeboden.  

 

Na besluitvorming over de notitie zal de regionaal commandant 

zorgdragen voor verdere uitwerking.  

 

 



 

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

1. Vaststelling van de notitie “Inrichting organisatie brandweer” 
2. Kennisneming van de notitie “Beantwoording vragen leden algemeen 

bestuur over inrichting organisatie brandweer”.   

3. Aan de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel 
worden brieven gestuurd ter beantwoording van de gestelde vragen 
met gebruikmaking van de notitie genoemd onder punt 2.  
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