
 

 

B&W besluit
Publicatie

Onderwerp 

Voorstel taakstelling € 200.000,- VRK  

Bestuurlijk 
behandelvoorstel 
(2013/516691) 

VVH/VH 

Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 
1. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Kennemerland inzake voorstel taakstelling € 
200.000,- dd. 20 november 2013 

2. Te concluderen dat geen alternatieven zijn uit te werken voor de 
Haarlemse taakstelling anders dan het opheffen van vrijwilligerspost 
brandweer Haarlem-Oost 

3. Het college opdracht te geven de consequenties van het opheffen van 
vrijwilligerspost Haarlem-Oost uit te werken 
 

 
 

Auteur:  
Sterken, G.E. 

Email:  
gesterken@haarlem.nl 

Telefoonnr  
023-5113837 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

In juni 2011 heeft de gemeenteraad van Haarlem besloten om menukaart 32 
van de VRK menukaarten voorlopig niet in te vullen. De taakstelling van 
€200.000 is hierdoor nog niet ingevuld. Het is een bevoegdheid van de raad 
hierover een besluit te nemen. 
 
 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 
17-12-2013 
 
 

Bijlagen 

 



 1

 
Onderwerp: Voorstel taakstelling € 200.000,- VRK  
Reg.nummer:  2013/516691 
 
 
1 Inleiding 
In juni 2011 heeft de gemeenteraad van Haarlem bij de behandeling van de menukaarten 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloten in te stemmen met alle zogenaamde 
‘groene menukaarten’ met uitzondering voorlopig van menukaart 32 ‘opheffen 
vrijwilligerspost brandweer Haarlem-Oost’. Door instemming van de gemeenteraad met 
alle groene menukaarten in 2011 ontstond ruimte in dat jaar tot en met 2014 om de 
vrijwilligerspost Haarlem-Oost open te houden.  
De gemeenteraad van Haarlem heeft tijdens de behandeling van de menukaarten in 2011 
aangegeven dat per 1 januari 2015 alsnog invulling gegeven moet worden aan de 
bezuiniging van € 200.000 (de kosten per jaar van de vrijwilligerspost Oost). De 
gemeenteraad van Haarlem heeft in 2011 tevens aangegeven in 2013 een voorstel te 
verwachten over de wijze waarop deze bezuiniging van € 200.000,- kan worden ingevuld. 
Omdat dit een ‘Haarlemse’ taakstelling betreft, moet een dergelijk voorstel leiden tot 
maatregelen binnen de Haarlemse lokale brandweerzorg. Het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Kennemerland geeft nu in de brief van 20 november jl. aan dat zij geen 
alternatieven zien voor het opheffen van vrijwilligerspost Haarlem-Oost.  
  
2 Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

- Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
Kennemerland inzake voorstel taakstelling € 200.000,- dd. 20 november 2013 

- Te concluderen dat geen alternatieven zijn uit te werken voor de Haarlemse 
taakstelling anders dan het opheffen van vrijwilligerspost brandweer Haarlem-
Oost 

- Het college opdracht te geven de consequenties van het opheffen van 
vrijwilligerspost Haarlem-Oost uit te werken 

  
3 Beoogd resultaat 
Een opdracht aan het college om de consequenties van het opheffen van vrijwilligerspost 
Haarlem-Oost uit te werken. 
 
4 Argumenten 
In de brief van 20 november jl. geeft het dagelijks bestuur van de VRK aan dat op verzoek 
van de gemeente Haarlem een zorgvuldige analyse is gemaakt van de activiteiten van de 
VRK op het gebied van brandveiligheid binnen Haarlem. Daarbij is het ook het voorstel 
uit 2011 nog eens bekeken. Het voorstel ‘het opheffen vrijwilligerspost Haarlem-Oost’ is 
in 2011 als enige optie aan college en raad voorgelegd omdat in het gebied Haarlem-Oost 
een beroeps- en een vrijwillige brandweerbezetting paraat is, waarbij vrijwilligers 
opereren in een gebied dat ook gedekt wordt door de beroepsbezetting.  
Het opnieuw bestuderen van alle taken en activiteiten op het gebied van de brandweerzorg 
in Haarlem, in combinatie met de wettelijke eisen die aan de brandweerzorg worden 
gesteld, heeft bij de VRK tot de conclusie geleid dat er geen alternatieven zijn uit te 
werken die niet leiden tot een majeure verslechtering van de brandweerzorg.  
 
 
 
 

Raadsstuk 
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5 Kanttekeningen 
Bij het uitwerken van de consequenties van het opheffen van vrijwilligerspost Haarlem-
Oost wordt de positie van de vrijwilligers werkzaam in de post Haarlem-Oost 
meegenomen. Evenals de kosten die daarmee gepaard gaan. Tevens is van belang dat het 
eventueel opheffen van vrijwilligerspost Oost niet ten koste mag gaan van de veiligheid 
van de inwoners en bezoekers van Haarlem-Oost. De beroepsbrandweer blijft in Haarlem-
Oost in zijn huidige omvang bestaan. 
 
6 Financiën 
Conform bestuurlijke besluitvorming is vanaf 2015 in de gemeentebegroting rekening 
gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 200.000. In de bestuursrapportage II 
2013 is aangegeven dat in de jaarschijven na 2014 sowieso extra maatregelen nodig zijn 
om de ingeboekte taakstelling op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland te 
realiseren.  
 
7 Uitvoering  
Na besluitvorming van de gemeenteraad van Haarlem volgt het de uitwerking van de 
consequenties van het opheffen van de vrijwilligerspost Oost in het tweede kwartaal van 
2014. 
 
8 Bijlage 
brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland inzake voorstel 
taakstelling € 200.000,- dd. 20 november 2013 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester
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Hier aub op een nieuwe pagina beginnen 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Haarlem, 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 

- Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
Kennemerland inzake voorstel taakstelling € 200.000,- dd. 20 november 2013 

- Te concluderen dat geen alternatieven zijn uit te werken voor de Haarlemse 
taakstelling anders dan het opheffen van vrijwilligerspost brandweer Haarlem-
Oost 

- Het college opdracht te geven de consequenties van het opheffen van 
vrijwilligerspost Haarlem-Oost uit te werken 

 
 
Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie) 
 
 
De griffier     De voorzitter 
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7 I Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuur

Retouradres: Postbus 5514,2000 GM Haarlem

Aan het College van burgemeester en wethouders van Haarlem
t.a.v. de burgemeester, mr. B.B. Schneiders
Postbus 5 I I
2003 PB Haarlem

Datum 20N0V,20fJ
ons kenmerk JvLlcn/BS 20I3-00140I 5

Contactpersoon Jur van Lieshout
Doorkiesnummer 0n_5ÉgS4g

Emailadres
lrvan llesnour(!?vrK.nl

underwerp 
iloorstet taakstelling € 200.000,-

Geachte heer Schneiders.

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 23 juni 201 I ingestemd met de
ontwerpbegroting 2012 en de menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland. Daarbij
heeft de gemeenteraad een uitzondering gemaakt voor menukaart32 (lokale
brandweerzorg Haarlem-Oost; opheffen van de vrijwilligers Haarlem-Oost). In uw
brief met kenmerk VVH/VHR/2O1I d.d. 29 juni 201 I geeft u aan dat daarmee de
Haarlemse taakstelling 'intensivering samenwerking brandweerregio' (€200.000
structureel) voorlopig niet wordt ingevuld.

In uw brief van 14 juni 2012 (VVÍlNHN2Dlzl197362/197314) verzoekt u de VRK
in 2013 voorstellen aan te leveren voor de invulling van de taakstelling van
€ 200.000 per 20 1 5. Omdat dit een 'Haarlemse' taakstelling betreft, moet een
dergelijk voorstel leiden tot maatregelen binnen de Haarlemse lokale
brandweerzorg.

In verband met uw verzoek hebben wij een zorgvuldige analyse gemaakt van al
onze activiteiten op het gebied van brandveiligheid binnen Haarlem. Daarbij is ook
het voorstel uit 201 I nog eens onder ogen genomen.

Al eerder is geconcludeerd dat in het gebied Haarlem-Oost een beroeps- en een
vrijwillige brandweerbezettingparaat is, waarbij de vrijwilligers opereren in een
gebied dat ook gedekt wordt door de beroepsbezetting. Dat is de reden geweest dat
dit voorstel in 2011 als enige optie aan uw college en raad is voorgelegd.

Het opnieuw bestuderen van alle taken en activiteiten op het gebied van de
brandweerzorg in Haarlem, in combinatie met de wettelijke eisen die aan de
brandweerzorg worden gesteld, heeft bij ons tot de conclusie geleid dat er geen
alternatieven zijn uit te werken die niet zullen leiden tot een majeure verslechtering
van de brandweerzorg.

Brandweer Kennenrerland en GGD Kennenrerland nraken deel uit van deVeilighcidsregio Kennernerland. DeVeiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen-

ten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat Haarlem al een minimaal pakket

'afneemt' in vergelijking met andere gemeenten.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
namens deze,

ing. A.F.M. Schippers MPA
Secretaris
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