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Toekomst vrijwilligersploeg Haarlem Oost. 

 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

  

Graag informeer ik u over de besluitvorming binnen de Veiligheidsregio 

Kennemerland inzake de toekomst van de vrijwilligersploeg Haarlem Oost . 

  

Zoals U weet is het Haarlemse standpunt dat de vrijwilligersploeg in Haarlem-Oost 

wordt gehandhaafd  binnen de VRK waarbij Haarlem de jaarlijkse kosten van twee 

ton betaalt.  

 

De brandweer is tegenwoordig niet meer lokaal maar regionaal georganiseerd. 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dat bestaat uit de burgemeesters van 

de tien deelnemende gemeenten is het orgaan dat over de toekomst van de ploeg 

dient te besluiten. 

 

Op maandag 15 september heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK over deze zaak 

gesproken. Daar geldt de opvatting dat de ploeg geen deel meer uit moet maken van 

de VRK. In het dekkingsplan is de ploeg niet nodig omdat in adequate dekking 

wordt voorzien door de in Oost aanwezige beroepsbezetting die 24 uur op de 

kazerne aanwezig is. 

 

Bovendien wordt gesteld dat andere gemeenten als Haarlemmermeer en Velsen 

onder gelijke omstandigheden hun vrijwilligersploegen hebben opgeheven waarbij 

de bezuinigingen, ten gunste van alle tien de gemeenten zijn gekomen. Ook in deze 

gemeenten werd zeer gehecht aan de vrijwilligers, maar regionale solidariteit bij het 

omlaag brengen van de kosten van de VRK werd voorop gesteld. 

 

 

Het handhaven van de vrijwilligersploeg zou bijdragen aan ongelijkheid in de 

organisatie en ongelijkheid ten opzichte van andere (oud-)medewerkers. Het 

bestuur hecht belang aan een consequente lijn en ziet daarom, ondanks begrip voor 

de overwegingen binnen Haarlem,  geen overtuigende reden om aan de vraag vanuit 

Aan de leden van de Raad.  

 Gemeente Haarlem 
 

 Mr. B.B. Schneiders  
 burgemeester 
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Haarlem tegemoet te komen. Daarbij  wordt door het dagelijks bestuur in 

aanmerking genomen dat de vrijwilligers gebruik kunnen maken van het sociaal 

plan vrijwilligers, dat het bestuur speciaal heeft vastgesteld voor een situatie als 

deze. Als men daar prijs op stelt kan men in dienst blijven van de VRK waarbij men 

andere ondersteunende werkzaamheden kan doen of kan worden ingezet  in de 

brandpreventie. Ook kan men kiezen voor een afkoopsom. Dit alles voor rekening 

van de VRK. 

  

In he dagelijks bestuur van de VRK heb ik het Haarlemse standpunt verwoord. 

Dat komt erop neer dat er geen financiële noodzaak is om de ploeg op te heffen nu 

Haarlem bereid is de kosten te betalen. Bovendien kan de extra dekking die de 

ploeg biedt wellicht goed van pas komen. Baat het niet dan schaadt het niet. 

  

Van het Haarlemse standpunt is uiteraard aantekening gemaakt maar dat leidt niet 

tot een ander voorstel vanuit het dagelijks bestuur. Het voorstel van het dagelijks 

bestuur gaat nu om advies naar de bestuurscommissie Openbare Veiligheid die op 

29 september  2014 bijeenkomt.  Bij positief advies neemt het Algemeen Bestuur 

op diezelfde dag, in een aansluitende vergadering, het formele besluit  

 

Beide bijeenkomsten zijn openbaar. De commandant zal de vrijwilligers een dezer 

dagen op de hoogte brengen van het voorgenomen besluit en hen wijzen op de 

alternatieven vanuit het sociaal plan. Uiteraard zal ik in de bestuurscommissie en in 

het Algemeen Bestuur het Haarlemse standpunt uitdragen en verdedigen. 

  

Afgesproken is dat de vice voorzitter van de VRK, de heer Weterings ( 

burgemeester van Haarlemmermeer) de woordvoering over dit onderwerp zal doen. 

Uiteraard ben ik aanspreekbaar op de Haarlemse inbreng. 

  

Hoogachtend, 

  

 
 

Mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 


