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Onderwerp: Beschikbaar stellen kredieten voor de uitvoering van drie beleidsplannen van de
Brandweer
Aan de raad,
Beslispunt:

•

•

•

•

Kennis te nemen van de door het college vastgestelde beleidsplannen
voor de Brandweer, te weten;
 beleidsplan bluswatervoorziening 2011-2015
 beleidsplan materieel en materiaal 2011-2015
 beleidsplan repressie 2011-2015
Ter uitvoering van deze beleidsplannen expliciet de volgende besluiten te
nemen;
 In 2011 een budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
sportkleding a € 21.000, In 2012 een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
22 brommers a € 44.000, In 2011 een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
een waterwagen a € 80.000.De nieuwe afschrijvingstermijnen met betrekking tot de Brandweer zoals
genoemd in bijlage 1 van het beleidsplan materieel & materiaal 20112015 vast te stellen en de Bijlage 1 afschrijvingstermijnen op basis van
economische levensduur van de nota activabeleid 2011 conform aan te
passen.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

1. Waar gaat dit voorstel over?
In de regeling Brandveiligheid en hulpverlening en beleidsplan brandweerzorg,
hulpverlening en rampenbestrijding, welke door het college op 19 oktober 2010 is
vastgesteld staat aangegeven dat het college elke vier jaar de raad informeert over het
beleid van de Brandweer. In de auditcommissie van de Veiligheidsregio is eind 2010
vastgesteld dat de Brandweer drie beleidsplannen ontbeert. Door ons college zijn de drie
beleidsplannen nu vastgesteld. Voor een goede implementatie van drie onderdelen uit de
beleidsplannen zijn extra financiële middelen nodig. Daarnaast is het wenselijk om de door
uw raad vastgestelde afschrijvingstermijnen te synchroniseren met de afschrijvingstermijnen
zoals die door de Veiligheidsregio worden gehanteerd.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
In het beleidsplan bluswater worden oplossingen genoemd om beter en sneller bluswater
ter plaatse te krijgen. Om de watervoorziening te optimaliseren wordt voorgesteld om een
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waterwagen aan te schaffen die in eerste instantie de aanvullende waterhoeveelheid voor
het blusvoertuig brengt. Hierdoor kan binnen 15 minuten 20.000 liter bluswater aanwezig
zijn. Dit is dezelfde inhoud als 8 tankautospuiten.
In het beleidsplan repressie wordt aangegeven dat Brandweer Bergen sneller moet
uitrukken. De huidige uitruktijden van 5 a 6 minuten moeten twee minuten sneller. Hierdoor
komen we vaker op tijd, zoals in de Wet op de veiligheidsregio’s is aangegeven. Om dit te
realiseren is een implementatieplan nodig met maatwerk voor de vrijwilliger. Voor diverse
vrijwilligers kan dit gerealiseerd worden door met de brommer vanuit huis naar de kazerne
te komen.
In het beleidsplan materieel en materiaal staat aangegeven dat Brandweer Bergen beschikt
over een uitgebreid arsenaal. Dit wordt hoogwaardig onderhouden en regelmatig vervangen
om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Er zijn specifieke afschrijvingstermijnen
uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken en recent geactualiseerd door de
Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Vooruitlopend op de regionalisering is het wenselijk
om de afschrijvingstermijnen te synchroniseren.
De brandweren in Nederland hebben drie soorten kledingpakketten. Voor de uniformkleding
en de oefenkleding willen we voldoen aan de landelijke eisen. Voor de sportkleding willen
we representatief zijn als Brandweer Bergen met tevens ruimte voor lokale inkleuring van
de blusgroepen.Landelijk wordt gewerkt aan een ontwerp voor kazerne(oefen)kleding. Het
beleid van de brandweer Bergen is erop gericht aansluiting te zoeken bij deze landelijke
ontwikkeling.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
In kader van het budgetrecht van de raad
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De beschikbare middelen worden ingezet voor een betere en sneller hulpverlening richting
de burgers. De beleidsplannen die als bijlage bij dit voorstel zijn gevoegd vormen de
komende jaren de leidraad voor het management en de vrijwilligers
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
In de beleidsplannen staan diverse mogelijkheden genoemd om het verbeteringen t.a.v.
bluswater en sneller uitrukken te realiseren. Echter de meeste winst wordt verwacht uit de
hier voorgestelde maatregelen. De beleidsplannen zijn een mix van beleid, beheer en
uitvoering om de implementatie samen met de vrijwilligers te vergemakkelijken.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
In de reguliere planning en controlecyclus wordt gerapporteerd over de verbeteringen bij de
Brandweer. Over de cijfers hoe snel de uitrukorganisatie is wordt maandelijks aan de
portefeuillehouder gerapporteerd door de Veiligheidsregio.
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6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De wijziging in de kapitaalslasten voor de komende vier jaar zijn:

Jaarlasten
Investering
Sportkleding
€ 21.000,Brommers,helmen
€ 44.000,(7 jaar)
Waterwagen
€ 80.000,(15 jaar)
Totaal per jaarschijf

2011

2012

2013

2014

2015

-

€ 21.000,-

-

-

-

€ 1.192-

€ 8.342-

€ 8.028,-

€ 7.713

€ 813,-

€ 2.167,-

€ 9.213,-

€ 8.945,-

€ 8.678

€ 813

€ 24.359

€ 17.555

€ 16.973

€ 16.391

2011 wordt gedekt uit lopend budget. Vanaf 2012 gaat het ten laste van het begrotingssaldo.

7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Het vaststellen van de beleidsplannen is een onderdeel van de 77 normen die zijn vastgesteld
door het bestuur van de Veiligheidsregio.
Bijlagen:
1. Beleidsplan Repressie 2011-2015
2. Beleidsplan Bluswatervoorzieningen 2011-2015
3. Beleidsplan Materieel & Materiaal 2011-2015
4. Begrotingswijziging

Bergen, 26 juli 2011
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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