
Rondvraag: Raad van 27 mei 2013 Gemeentebelangen 

 

Hieronder de vraag van GB voor de rondvraag van vanavond. 

Het antwoord op de vraag is niet zo complex. Tussen de regels door lees je dat GB 

geen voorstander is van regionalisering. Dit is echter een gepasseerd station. We zijn 

verplicht om daaraan mee te werken. Ijsselland had destijds voor een andere 

constructie gekozen. 

 

Met de regionalisering verlies je invloed, dat voorkom je niet. Daarom is het 

belangrijk om in het traject naar de regionalisering toe zorgvuldig te handelen en 

zaken voor de toekomst goed te borgen. Er is veel aandacht voor het cultuuraspect. 

Daar is de presentatie expliciet op ingezoomd. Volgens mij hebben we daar nu goede 

afspraken over tot tevredenheid van de vrijwilligers. Regionalisering moet 

uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbetering, wat leidt tot een veiliger samenleving. 

Ten aanzien van de kosten is en blijft het uitgangspunt dat het niet duurder mag 

worden. Op dit moment wordt nog volop gediscussieerd over het te volgen 

rekenmodel. Dit varieert van de historische bijdrage tot en met een bijdrage op basis 

van onafhankelijke normen en combinaties daarvan. 

 

Tav de 112 centrale is onderzoek gedaan. In het onderzoeksrapport zijn een aantal 

aanbevelingen opgenomen die de werking van het 112 nummer moeten garanderen. 

Dit varieert van techniek tot structuur.  Minister Opstelten heeft aangegeven deze 

aanbevelingen te willen opvolgen. Er is inmiddels een team opgericht die de 

verbeteringen moet invoeren. 

Er is dus volop aandacht voor de problematiek. Het lijkt mij niet nodig om dit 

nogmaals expliciet onder de aandacht van de minister te brengen. 

 

 

Geachte college; 

We zijn vorige week als Raad in een sessie voorafgaand aan de 

commissievergadering bijgepraat over de regionalisering van de brandweer! 

Voorzitter ik kan u zeggen dat we  daarvan zijn  geschrokken! 

 

Er staat heel wat op stapel bij de brandweer in de komende jaren, alles wordt groter 

gemaakt, terwijl de essentie van het verhaal is; dat wij als Raad van Dalfsen minder 

invloed krijgen op het geheel!  

 

De burgemeesters van alle omliggende gemeenten worden straks als 

eindverantwoordelijke gesteld!  De Raad ziet straks alleen nog mededelingen 

langskomen! Onze grip wordt minder op de besluitvorming en natuurlijk ook op onze 

vrijwilligers die het brandweervak met veel passie uitoefenen!  

Laat  duidelijk  zijn; zonder vrijwilligers is er geen Brandweer! 

 

De bereikbaarheid;  

de noodoproep 112 is nog steeds falend en soms gewoonweg niet te bereiken!  

Dit hebben we al vaker aangehaald, maar echter zonder succes! 

 

Onze vraag; 

1. Hoe wordt dit financiëel straks geregeld, houden we als Raad van de  



    gemeente Dalfsen nog wel grip op onze plaatselijke brandweer,  

    nu alles groter wordt, maar volgens ons niet beter 

 

2. Kunt u als burgemeester de noodhulp 112 nog eens onder de aandacht brengen? 

Regiocommandant mevr. Lieke Sievers kon dit probleem niet oplossen maar 

misschien kunt u daar wel invloed op uitoefenen. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Jos Ramaker  

Gemeentebelangen 

 

 

 


