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Geachte leden van de commissie bestuur. 

Graag informeer ik u middels bijgevoegde brief over de afhandeling met betrekking 
tot de opheffing van de ploeg vrijwilligers van brandweerpost Haarlem Oost 
(Schalkwijk). Er is een zorgvuldig traject met de vrijwilligers doorlopen om tot 
beëindiging van hun aanstelling op brandweerpost Oost te komen, maar hen ook de 
mogelijkheid te bieden op andere wijze binnen de VRK werkzaam te blijven. In de 
brief staat het doorlopen traject beschreven. 

Hoogachtend, 
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Geachte heer Schneiders, 

Graag informeer ik u hierbij over de afhandeling met betrekking tot de opheffing 
van de ploeg vrijwilligers van post Haarlem Oost (Schalkwijk). 

Vanwege de opheffing van de post is een zorgvuldig traject met de vrijwilligers 
doorlopen om tot beëindiging van hun aanstelling op Post Oost te komen, maar ook 
de mogelijkheid te bieden op andere wijze binnen de VRK werkzaam te blijven. 

Voor het kerstreces 2014 hebben de betrokken vrijwilligers per mail een eerste 
formele aankondiging ontvangen over de ophefTing van de ploeg en de 
mogelijkheden die conform het Sociaal Plan Vrijwilligers aan hen geboden zijn. 

Halverwege de maand januari 2015 hebben betrokkenen per brief uitgebreid 
informatie ontvangen over het sociaal plan en is dit plan meegestuurd. Dit is in de 
vorm van een voorgenomen besluit gedaan, waarbij aan betrokkenen de 
gelegenheid geboden is een reactie te geven op onder meer de berekende 
vergoeding bij ontslag. In deze brief is aangegeven dat de vrijwilliger interesse kon 
tonen voor de functie Logistiek medewerker op post Haarlem West of voor de 
functie Ambassadeur Brandveilig leven. Van beide functies is een 
vacaturetekst/functiebeschrijving meegestuurd. Twee vrijwilligers konden vanwege 
hun woonlocatie in aanmerking komen voor herplaatsing in een repressieve functie 
op een andere post binnen de regio. 

Op dinsdag 17 februari is een informatieavond belegd. In deze avond zijn de 
mogelijkheden van het sociaal plan toegelicht door de clustercommandant en de 
P&O adviseur. Er was uitgebreid gelegenheid voor betrokkenen om detailvragen 
over het sociaal plan te stellen, maar uiteraard was er ook gelegenheid voor het 
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stellen van vragen van praktische aard. Zo is er onder meer gesproken over weike 
wensen de ploeg had om, naast het formele afscheidsmoment, ook nog met elkaar 
een informeel afscheidsmoment te organiseren. Uiteraard was in deze avond wel de 
teleurstelling van betrokkenen over de opheffing van de ploeg duidelijk merkbaar. 

Begin maart 2015 zijn de uiteindelijke brieven (besluiten) verstuurd inzake ontslag 
of herplaatsing. Naar aanleiding van deze besluiten zijn geen bezwaren ingediend. 
Eén vrijwilliger is niet in aanmerking gekomen voor het sociaal plan. Betrokkene 
heeft de werkzaamheden als vrijwilliger bij de brandweer op een andere post, waar 
hij tevens werkzaam was, naast het werk op post Haarlem Oost kunnen voortzetten. 
Twee vrijwilligers zijn herplaatst naar een andere post in repressieve 
werkzaamheden. Eén vrijwilliger is herplaatst in werkzaamheden binnen logistiek 
op Haarlem West. Elf vrijwilligers hebben eervol ontslag gekregen onder 
toekenning van een vergoeding. De vergoeding betrof gemiddeld circa € 9.800 
bruto per persoon. Op dit moment is de fase van formele besluitvorming daarmee 
afgerond. 

In overleg met betrokkenen wordt op 27 oktober 2015 een officiële 
afscheidsbijeenkomst georganiseerd, waarin een dankwoord zal worden gesproken 
namens de VRK. Ook zullen dan oorkondes en 'onderscheidingen bijzondere 
verdiensten' worden uitgereikt aan diegenen die uit dienst gegaan zijn. Hiermee 
wordt nogmaals namens de organisatie de dankbaarheid aan de vrijwilligers 
benadrukt, voor hun jarenlange inzet voor de burgers van Haarlem. 

Hopelijk heb ik u hiermee een goed beeld gegeven van het doorlopen traject m.b.t. 
de opheffing van de groep vrijwilligers in Haarlem Oost (Schalkwijk). 

Hoogachtend, 
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 
namens deze. 

ing. A.F.M. Schippers MPA 
Commandant Brandweer Kennemerland 


