Aalten 10-07-2019.

29-2019 Schriftelijke vragen CDA,GB,PP,VVD en CU over brandweer en VNOG.
Vragen aan College van B &W van de Gemeente Aalten,

Geacht college
Maandagavond 8 juli hebben raadsleden van vijf (CDA, GB, PP, VVD en CU) massaal gebruik
gemaakt van hun uitnodiging om de zorgen en gevoelens bij de vrijwillige brandweer van Aalten
en Dinxperlo aan te horen, dit voornamelijk aangewakkerd door ontstane tekorten bij VNOG en
de daarop wel of niet te nemen maatregelen.
Treurig live te moeten vernemen dat wederom, dit jaar de tweede in korps Aalten, een
bevelvoerder uit ongenoegen (vroegtijdig) stopt met zijn vrijwilligers job.
We hebben een daadkrachtig en goed gemotiveerde tweetal korpsen gesproken die klaar staan
om daar waar nodig de bevolking te dienen.
Portefeuillehouder heeft toegezegd begin september, voorafgaand aan zijn “twee daagse “ de
raad te informeren.
Naar onze mening hebben we daar voorafgaand meer gegevens nodig dan die thans bij ons ter
beschikking staan.

Graag willen we de volgende informatie van u ontvangen:
* De door beide postcommandanten ingediende vragen die zij hebben ingediend namens beide
korpsen bij u en de VNOG. Eventueel reeds voorzien van (gedeeltelijke) beantwoording
* Een overzicht van daadwerkelijk kosten van Post Aalten en Dinxperlo. Op dit moment is er
geen overzicht bij de korpsen en raadsleden welke kosten er daadwerkelijk worden gemaakt.
Waar betalen we voor? Wat krijgen we ervoor?
De uitsplitsing mag wat ons betreft eerst echt globaal, bijvoorbeeld verdeeld over:
1) Kosten personeel per korps (totale kosten, vergoeding, oefenen uren, declaraties en
uitrukvergoeding, (dus totaal van alle loonstroken))
2) Kosten externe opleidingen (rijles, Weeze, opleiding nieuwe manschappen)
3) Kosten van deelname aan de regionale meldkamer door de gemeente Aalten

4) materieelkosten, zijnde afschrijving en onderhoud (ademlucht, auto’s, veetakel, kleding,
communicatieapparatuur, blusmiddelen enz.)
5) kosten beoordelen diverse vergunningen aangevraagd in/door de Gemeente Aalten
6) overheadkosten VNOG welke worden toegerekend aan beide posten.

Uiteraard zijn er nog andersoortige kosten zoals Ovd, en de HoVd-en, GHOR en crisisbeheersing
maar hier zijn ongetwijfeld kengetallen c.q. verdeelsleutels voor onze Gemeente voor te
produceren.

Verder hebben wij nog een aantal vragen die we graag verduidelijkt willen hebben;
@ Wij hebben vernomen dat er de komende maanden door een tekort aan vrijwillige
bevelvoerders het mogelijk is dat de post Aalten met enige regelmaat geen uitruk kan verzorgen
en de post Aalten buiten dienst wordt gezet . Hoe moeten wij dit plaatsen in relatie tot de
veiligheid voor de inwoners van Aalten?
De twee overgebleven vrijwillige bevelvoerders ervaren als gevolg daarvan een enorme
(werk)druk.
Welke doeltreffende maatregelen gaat u en de VNOG nemen ? Hierbij in ogenschouw nemende
dat de opleiding tot (nieuwe) bevelvoerder minimaal 2 jaar duurt .
@ graag ontvangen wij, de ook het bij de beide postcommandanten aanwezige, overzicht van
spreiding materieel nieuwe opzet zoals die opgesteld is door VNOG
@ waarom wordt de toentertijd erg gewaardeerd systeem van de BWAO inzake vervanging en
afschrijving niet gehanteerd door de VNOG? Welke termijnen worden er gehanteerd en is dit
vergelijkbaar met andere regio’s c.q. korpsen?
@ is u het bekend dat er een aantal (basis)opleidingen niet gestart zijn i.v.m. bezuinigingen,
terwijl de manschappen zelfs ook aangeven het gevoel te krijgen achter lopen op bijscholing van
recente ontwikkelingen, denk aan elektrische auto’s, zonnedaken, en opleiding “lage druk” wel
op de auto, maar geen onderdeel van opleiding nieuwe manschappen.
En indien juist, hoe gaat u dit oplossen?

@ kunt u bevestigen dat het opleidingen en uitrustingen niveau in de voormalige BWAO op een
hoog plan stond, dat er nu veel geldmiddelen wegstromen naar gebieden (bijv. Veluwe), om
daar hetzelfde niveau te halen?
Is het juist dat dat daarvoor de gehele VNOG betaald?

@ Als er stukken en of documenten beschikbaar zijn , waarvan wij het bestaan niet weten ,
maar voor de raad belangrijk zijn om een goed beeld te krijgen, en om later het jaar juist te
beslissen dan ontvangen wij die graag.

Graag zien wij uw beantwoording tegemoet
Groet, raadsleden eerdergenoemde partijen;
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