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Geachte leden van de commissie Bestuur, 

 

Aanstaande donderdag 9 juni worden in de commissie Bestuur de menukaarten van 

de Veiligheidsregio Kennemerland besproken, als vervolg op de eerste bespreking 

op 28 april jl. Met deze brief wil ik u informeren over de door u reeds ontvangen 

reacties van de vrijwilligers en de beroepsbrandweer van Haarlem op de 

voorgestelde menukaarten voor de regionale brandweer en de reactie daarop van de 

directie van de VRK.   

 

De bezuinigingsvoorstellen voor de brandweer Kennemerland liggen, als onderdeel 

van de bezuinigingen voor de Veiligheidsregio Kennemerland voor bij de raden van 

onze regio voor een zienswijze. Eind 2010 heeft het algemeen bestuur van de VRK 

aan de directie gevraagd aan te geven welke bezuinigingen mogelijk zijn zonder te 

zakken onder het wettelijk niveau en door het schrappen van niet wettelijke taken. 

Dit heeft geresulteerd in de menukaarten. Het is helder dat het invoeren van de 

menukaarten leidt tot een verlaging van de kwaliteit van de brandweerzorg. Ik 

realiseer me ook dat dergelijke ingrepen nodig zijn als gevolg van de economisch 

mindere tijden. 

 

De menukaarten zijn begin april naar de gemeenteraden verstuurd en op 28 april 

voor het eerst in uw commissie besproken. Na deze commissievergadering heeft u 

kennis genomen van de door de vrijwilligers en beroeps aangedragen alternatieven 

voor de menukaarten. Bijgaand vindt u de voorstellen van de vrijwilligers en 

beroeps, inclusief de reactie van de directie VRK. Hieronder vat ik de belangrijkste 

voorstellen en de reactie van de directie VRK voor u samen. 

 

Vrijwilligerspost Oost 

De brandweer Kennemerland is opgebouwd vanuit posten. Deze posten zijn bezet 

door vrijwillig en/of beroepspersoneel. Er zijn drie posten in de regio, die bezet zijn 

met een dubbele bezetting; de eerste uitruk vanuit deze post wordt gedaan door de 
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beroepsbezetting en daarna door een vrijwillige bezetting. De laatsten zijn in 

Haarlem alleen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend aanwezig. De vrijwilligers 

rukken uit bij een tweede melding als de beroepskrachten er niet zijn of als sprake is 

van een groter incident, waar meerdere voertuigen nodig zijn. Haarlem-Oost, 

Haarlem-West en Velsen-Zuid kennen een dergelijke constructie. Het Besluit 

Veiligheidsregio’s heeft sinds 1 oktober 2010 nieuwe normen vastgelegd. Het 

besluit gaat uit van de gerealiseerde tijden door de eerste Tankautospuit. De 

beroepskrachten vanuit de Haarlemse posten rukken in 99% van de gevallen als 

eerste uit naar een melding. De vrijwilligers van Haarlem rukken slechts sporadisch 

uit als eerste eenheid naar een brandmelding. Het opheffen van deze constructie 

leidt niet tot een wijziging in het dekkingspercentage en de kwaliteit van de dekking 

van de gemeente Haarlem. De hulp, die nu geleverd wordt door vrijwilligers van 

Haarlem, zal bij het aanvaarden van de menukaarten, komen van omliggende 

gemeenten en zal blijven voldoen aan de wettelijke normen. 

 

Ladderwagens 

De beroeps brandweermensen stellen dat de twee Haarlemse autoladders met de 

menukaarten ter discussie staan; dat is niet het geval. De brandweermensen stellen 

verder dat hun eigen veiligheid mogelijk in het geding is door de invoering van de 

menukaarten. Het zal inderdaad zo zijn dat de brandweer haar werkwijze in een 

enkel geval moet aanpassen om veilig te kunnen blijven werken. Dit is wat mij 

betreft acceptabel en er is rekening gehouden met het eventueel aanpassen van 

procedures en werkwijzen. 

 

Piketvergoeding 

Door zowel de beroepsbrandweer als de vrijwilligers worden voorstellen gedaan om 

de kosten voor het piket omlaag te brengen. Om te blijven voldoen aan de 

minimumeisen is het niet wenselijk de piketten af te schaffen. Wel is hierbij het 

voornemen kritisch te kijken naar de nut en noodzaak van alle piketten en naar de 

hoogte van de vergoedingen. 

 

Tot slot 

Een inhoudelijke beoordeling van de menukaarten leert dat de aangedragen 

alternatieven in een aantal gevallen reeds in de bestaande menukaarten worden 

genoemd, dat een aantal alternatieven inhoudelijk niet juist is en dat een aantal 

alternatieven niet thuis hoort in de menukaarten, maar middelen zijn om de 

bedrijfsvoering efficienter te organiseren. Onder dankzegging voor de inspanningen 

van betrokken brandweermensen zien de directie en ondergetekende echter geen 

mogelijkheden om aan de suggesties of alternatieven tegemoet te komen. 

 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

mr. B.B. Schneiders 
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