
Geachte Raad. 

Naar aanleiding van het advies vanuit de VRK omtrent de financiële situatie en de dreigende 
opheffing van de brandweervrijwilligers Haarlem Oost, voelen wij ons verplicht om u ons standpunt 
te doen toekomen. 

Wij als vrijwilligers zijn van mening dat de huidige handelswijze van dhr. Schippers niet past binnen 
de democratische participatiemaatschappij waarin wij leven. U heeft geen ruimte gekregen van de 
VRK om andere standpunten dan wel alternatieven in te zien zodat u een weloverwogen besluit kunt 
nemen 

Na de vaststelling van de menukaarten in 2011 is dhr. Schippers eenmalig met ons als ploeg in 
gesprek geweest. Tijdens dit gesprek gaf dhr. Schippers aan dat hij in de periode voor de volgende 
begrotingsronde samen met onze postcommandant Dhr. S. van den Burg met ons in gesprek wil 
blijven om te kijken naar alternatieven zodat wij als vrijwilligers kunnen aanblijven bij de VRK. Hierop 
hebben wij vanzelfsprekend positief gereageerd, waarop wij wederzijds een goede samenwerking 
beoogden. 

Deze samenwerking is door de vrijwilligers oost nagekomen. Wij hebben meerdere malen bij Dhr. S 
van den Burg om een gesprek gevraagd alsmede om inzage in verschillende (financiële) 
beleidsstukken (Dekkingsplan, begrotingen, salariskosten etc) zodat wij effectief kunnen meedenken. 
Hierin zijn wij helaas niet gehoord, waardoor wij geen andere mogelijkheid zagen dan direct Dhr. 
Schippers te contacteren. 

Ook deze stap heeft niet geleid tot een wederzijds overleg, hetgeen eerder juist het doel was van 
Dhr. Schippers. De gesprekken zijn vanaf de kant van Dhr. Schippers afgezegd en de inzage van de 
financiële beleidsstukken was in de ogen van Dhr. Schippers niet nodig. De gehele communicatie 
kunt u terugvinden in bijlage 1 van deze brief. 

Tot onze verbazing zijn wij op 24 december onaangenaam verrast met een brief met "spelregels" 
waaraan wij gehouden worden als vrijwilligers. Deze brief bevat een onaangename intimiderende 
toon waarin wordt gesteld dat er geen gevoelige informatie buiten de VRK mag worden gebracht. 

In de huidige status is dit punt wat de vrijwilligers oost betreft een bedreiging voor het basisbeginsel 
van de democratie. Als wij hieraan zullen voldoen dan kunt u als raad nooit een gefundeerde 
beslissing nemen en wordt u een beeld geschetst welke in onze mening gebaseerd is op 
onwaarheden. Onwaarheden die de veiligheid van de burger binnen het dekkingsgebied van de VRK 
in gedrang kunnen brengen. 

In onze ogen zijn de volgende gebeurtenissen voldoende om te concluderen dat het advies vanuit de 
VRK / Dhr. Schippers gebaseerd is op onwaarheden en dat er niet voldaan is aan de taak die 
geformuleerd is tijdens de vaststelling van de menukaarten. Hieruit blijkt dat Dhr. Schippers zijn 
taakstelling niet volgens eis vervult. 

In het verslag van de raadsvergadering wordt genoemd dat de VRK alternatieven moet gaan 
formuleren om een bedrag van 2 ton binnen de VRK te bezuinigen. 
Uitkomst: Er zijn geen alternatieven geformuleerd. De VRK komt met een enkele oplossing en 
onweerlegbaar standpunt. 

Beste auteur, denkt u aan hec 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 



De uitvoering en einddata van de menukaarten. 
Uitkomst: Meerdere menukaarten zijn niet uitgevoerd, enkele zijn deels uitgevoerd en 
meerdere menukaarten blijken onuitvoerbaar. Hiermee is er een incorrect en onhaalbaar 
financieel beeld geschetst. 

Er wordt gesproken over een bezuiniging van 2 ton, welke de opheffing van de vrijwilligers 
Oost zou bewerkstellingen. 
Uitkomst: Er is nergens te vinden dat deze 2 ton binnen Haarlem gevonden moet worden, 
alsook nergens terug te leiden is dat de vrijwilligers oost 2 ton op jaarbasis kosten. 

In de huidige tijdsgeest wordt juist door de politiek aangedrongen op een participatiemaatschappij 
waarin de "vrijwilliger" een nog sterkere rol moet spelen voor de naasten. Dat dan juist een 
overheidsorgaan als de VRK ervoor kiest om de vrijwilliger weg te bezuinigen is voor ons 
onbegrijpelijk. U begrijpt dat dit erg wrang voelt. 

Wij willen zeer graag meedenken met u als raad om de toekomst van de vrijwilligers Oost te 
waarborgen, wij hopen dat u ons hierin wilt horen omdat wij het belangrijk vinden dat u een 
gefundeerde beslissing kunt nemen. 

Met vriendelijke groet. 

Vrijwilligers Haarlem oost 



Van: erik v dessel rmailtoih.desseigichello.nll 
Verzonden: maandag 16 december 2013 0:05 
Aan: Frans Schippers 

Onderwerp: FW: FW: vrijwilligers Oost 

Geachte heer Schippers, 
Aan gezien wij er niet uit komen met de heer Stok onze post commandant wenden wij ons tot 
u. 

Graag ontvangen wij: 
1. De begroting en het resultaatoverzicht van 2013 voor de vrijwilligers post Oost t/m 
september 2013. 
2. Een overzicht van de totale kosten vrijwilligers post Oost over de jaren: 2010 t/m 2013. 
3. De begroting voor het jaar 2014 voor de vrijwilligers post Oost. 
4. De brief die u naar de raadscommissie heeft gestuurd met een advies over de vrijwilligers 
oost. 

U heeft een advies vanuit de VRK richting B&W (Burgemeester en Wethouders) gedaan. Dit 
advies valt onder het openbare bestuursrecht en wij als vrijwillige Brandweer kunnen de 
inhoud van die brief wel onder ogen komen. 
Wij zijn van mening dat u (Frans Schippers, Penningmeester en Portefeuillehouder 
Informatiemanagement binnen het dagelijks bestuur van de VRK) niet voldoet aan zijn 
afspraken. 

U heeft in een voorgaand gesprek (in het jaar 2012) op een oefenavond gevraagd aan de ploeg 
om openheid te houden en open kaart te spelen richting elkaar om ervoor te zorgen dat er 
wederzijds overleg blijft. De ploeg is van mening dat hieraan vanuit de kant van de ploeg 
gehoor aan is gegeven. Dhr Schippers is uitgenodigd en heeft helaas afgezegd. Er is nu zonder 
mede denken en medeweten een advies naar het B&W gegaan waarin de vrk en u een advies 
uitbrengen. 

Dit wederom tot teleurstelling van de vrijwilligers oost. 

Graag ontvangen wij deze gegevens zo snel mogelijk. 

Met vriendelijke groet. 
Vrijwilligers oost. 
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Van: Frans Schippers [mailtoiFSchippers^vrk.nil 
Verzonden: woensdag 18 december 2013 19:51 
Aan: 'erik v dessel'; Stok van den Burg; Jur van Lieshout 

Onderwerp: RE: FW: vrijwilligers Oost 
Beste Erik en de overige ploegleden. 
Uit je onderstaande mail maak ik op dat jullie van mening zijn, dat ik geen open kaart speel richting 

jullie. 

De situatie is als volgt. De burgemeester van Haarlem heeft onze organisatie gevraagd om advies, hij 
heeft daarbij aangegeven dat hij dat advies eerst in B&W wil bespreken en daarna aan de raad 
beschikbaar wil stellen. Dan heb ik geen ruimte om met dat advies naar jullie toe te gaan. Dat is ook 
de reden geweest dat ik het vorige overleg heb afgezegd. Ik begrijp heel goed dat dat teleurstellend 
is. 

Jullie vragen vier zaken, waarvan ik nu al kan aangeven dat jullie de punten 1 en 2 niet krijgen. De 
redenen daarvoor zijn: 

1. het is mij niet duidelijk waarom jullie deze informatie nodig hebben 
2. we hebben deze gegevens niet zo maar voor handen en het kost teveel werk om dit boven water 
te krijgen, zeker in de huidige periode van begrotingen 2014, jaarrekening 2013 en kadernotitie 2015. 
3. ik ben niet overtuigd van het nut van deze informatie. 
Ik ga dus geen opdracht geven aan het Facilitair Bedrijf. 

De punten 3 en 4 zal ik zo snel mogelijk aan jullie versturen. 

Mijn voornemen is in januari bij jullie op bezoek te komen. Dan zal ik ook ons advies nader 
toelichten. 

Met een vriendelijke groet, 
Frans Schippers | 023 - 51595011 fschippers@vrk.nl | 



Van: erik v dessel [mailto:h.dessel(aichello.nn 
Verzonden: woensdag 25 december 2013 0:05 
Aan: Frans Schippers 

Onderwerp: FW: FW: vrijwilligers Oost 

Beste Frans, 

De punten 1 en 2 zijn noodzakelijke informatie om gefundeerd te kijken naar de 
mogelijkheden voor een vrijwillige bezetting van post Oost. 

Daarom willen wij deze gegevens graag hebben . als wij deze gegevens niet kunnen krijgen 
kunnen wij niet anders dan een WOB verzoek in sturen. 

Dit laatste zitten wij niet op te wachten en jullie ook niet dus graag jullie medewerking voor 
dit verzoek. 

Groetjes erik 


