D66
Bloemendaal

Motie " S a m e n naar een (nog) betere br andbestr ijding"

Van: CDA en D66
Raadsvergadering: 30 april 2015
Corsanummers: 2015038235, 2015038877, 2015041063

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 30 april 2015,

Overwegende dat:

Er als gevolg van een aantal grote branden in deze gemeente in de afgelopen jaren bij behoorlijk wat inwoners van
deze gemeente onrust is ontstaan over de brandbestrijding door de Brandweer Kennemerland in deze gemeente.
Uit het recent gepresenteerde rapport van dhr. Suurenbroek duidelijk is geworden dat de brandbestrijding niet
optimaal is en verbeteringen mogelijk zijn
de brandweer/VRK naar verwachting pas in september met een meer inhoudelijke/bestuurlijke reactie komt.
een meerderheid van de gemeenteraad zo spoedig mogelijk extra maatregelen van de brandweer/VRK wil.
gevoelens van onveiligheid bij de inwoners van deze gemeente zo snel en adequaat mogelijk moeten worden
weggenomen.
er desondanks op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor dient plaats te vinden.
van de brandweer/VRK verwacht mag worden dat zij in staat is om op korte termijn met een inhoudelijke reactie te
komen, waaruit duidelijk blijkt dat de zorgen van de inwoners van deze gemeente serieus zijn genomen
eventuele besluiten over eventuele extra, door de VRK/brandweer te nemen maatregelen naar verwachting alleen
o

samen met (bestuurders van) andere VRK-gemeenten genomen en uitgevoerd kunnen worden.
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Verzoekt de burgemeester:

CO

zich maximaal in te spannen dat de inhoudelijke/bestuurlijke reactie van de brandweer/VRK voor de zomer
beschikbaar is voor de gemeenteraad.
om nu al - dus zo spoedig mogelijk - contact op te nemen met haar collega-bestuurders in de andere VRK-gemeenten
op4»nemen om aandacht te vragen voor het vraagstuk van verbetering van de brandbestrijding in gemeenten met
veel en lastig bereikbare vrijstaande huizen en natuurgebieden.
samen met de brandweer/VRK op zeer korte termijn een informatiebijeenkomst voor politiek en burgers te
organiseren over brandpreventie en -repressie.

En gaat over tot de orde van de dag
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