
 

Zienswijze CDA Weert op ontwikkelingen binnen de brandweerzorg Limburg-Noord 

Deze zienswijze is een aanvulling op hetgeen de gemeente reeds in haar voorstel heeft 

verwoord. Het CDA Weert staat achter de zienswijze van de gemeente maar wil daar het 

volgende aan toevoegen: 

Algemeen 

Normering opkomtijden: Normeren is een middel maar geen doel op zich. Het gaat 

erom dat er een goede balans is tussen goede brandweerzorg en aanvaardbare kosten. 

Stellig meten van en sturen op normen kan resulteren in een verkeerde focus waarbij 

het halen van de norm het doel is en niet de meest effectieve brandweerzorg. Je wordt 

dan als brandweerman “afgetikt” op het wel of niet halen van de norm en niet of je de  

beste brandweerzorg hebt verleend. Dat is zorgelijk en kan de motivatie ondermijnen. 

Wij denken dat het goed is om samen met de andere gemeenten en de krachten te 

bundelen en dit gezamenlijk richting de minister aan de orde te stellen.  

 

Personeelsplan.  

De aanpassingen in het personeelsplan mogen niet leiden tot een vergroting van de 

overhead. “Boots on the ground” daar gaat het om! Wij hechten veel waarde aan de 

maatschappelijke betrokkenheid van het brandweerkorps met de samenleving en vice 

versa. De verankering hiervan wordt met name bewerkstelligd door het 

vrijwilligerskorps. Een groot voordeel is dat door middel van een vrijwilligerskorps we 

veel kritieke massa kunnen genereren tegen relatief lage kosten.  

 

Snelle interventievoertuig SIV.  

Het SIV lijkt inderdaad een wondermiddel. Het is kennelijk al aangeschaft en lijkt 

daarmee een doel op zich te zijn. Waarom niet de bestaande TS als eerste op pad sturen 

maar dan eventueel met een kleinere bezetting? De TS heeft standaard meer spullen 

aan boord zodat de kans op misgrijpen kleiner is. De snelheidswinst bij gebruik SIV is 

ook minimaal gezien het feit dat de SIV wettelijk gezien niet harder mag rijden dan de TS.  

De aan de SIV toebedachte taken werden in het recente verleden uitgevoerd door twee 

of drie mensen in een bestelbus en het juiste gereedschap, of door een tank-autospuit 

bezet met twee of drie personen, zonder een ploeg op te roepen. Op deze wijze wordt 

ook voorkomen dat brandweermensen die met de SIV ter plaatste zijn gekomen 

lijdzaam moeten toezien omdat ze de spullen uit de TS nodig hebben. Er zijn hier veel 

extra investeringen in de SIV gedaan maar het is de vraag of dit allemaal leidt tot betere 

brandweerzorg.  

 

Tot slot 

Aanpassingen in de brandweerzorg die consequenties hebben voor de grootte van het 

beroeps cq vrijwilligerskorps en/of leiden tot extra kazernes en/of hogere kosten voor 

gemeenten dienen eerst voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. Dit met name 

vanwege de genoemde verankering van de brandweer in de samenleving en zeker ook 

in verband met de extra benodigde financiële middelen die de gemeenten daardoor 

moeten opbrengen. 


