
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2016

Ingediend door raadsfractie: Dorpen Centraal 

Onderwerp : Brandweer

Programma 4 : Burger en Bestuur

Thema  4.1 : Samenwerking

Wat willen wij bereiken? 
Dat het voorzieningen niveau van onze brandweer qua materieel en mankracht niet verder 
achteruit gaat en bij voorkeur teruggebracht wordt op het oude niveau qua middelen. Nu zijn 
we meer geld kwijt voor minder materieel. De situatie die ontstaan is door gemeentelijke 
samenwerking t.a.v. de brandweer is voor Tubbergen niet gunstig. Het afbreuk risico dat het 
‘uitkleden van de lokale brandweer’ met zich mee brengt is groot omdat de interesse van de 
vrijwilligers hierdoor kan afneemt. Dit is een maatschappelijk effect waar wij op lokaal niveau 
niet bij gebaat zijn. 
De redenatie dat er meer ingezet moet worden op preventie in plaats van het tot de 
beschikking hebben van de gewenste middelen vinden wij niet geheel juist. Preventie en het 
beschikbaar hebben van de juiste middelen lopen parallel aan elkaar. Je kan het ene gat niet 
opvullen met iets wat er al moet zijn. 
Wij vertrouwen erop dat de brandweer er is als we ze nodig hebben en daar horen gewoon 
ook kosten bij, de maatschappelijke opbrengst van de brandweer is niet altijd uit te drukken 
in geld en zou zeker niet gebruikt mogen worden om de begroting als het ware ‘sluitend te 
maken’. 

Wat willen wij daarvoor doen? 
Een krachtig signaal afgeven aan de samenwerkende gemeentes dat wij het oude  
voorzieningenniveau van de brandweer, bij voorkeur minimaal naar het oude niveau moet, 
maar dat er de komende jaren in ieder geval niet ingeboet mag worden aan materieel. 

Wat gaan wij toetsen?
 Het voorzieningsniveau van de brandweer qua materieel en mankracht 

monitoren/meten.

Wat mag het kosten? 
De huidige beschikbare middelen   
Ambtelijke uren om mensen te blijven enthousiasmeren om bij de vrijwillige brandweer te 
gaan en te blijven. 


