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Onderwerp: Beëindiging BLS inzet vrijwillige brandweer Willemstad

Geachte heer Lems,
U heeft de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 17 mei 2017 met betrekking
tot de beëindiging van de BlS-inzet van de vrijwillige brandweer Willemstad aan het college
van burgemeester en wethouders gesteld:

1. ls bij het college bekend dat deze regeling gaat stoppen?
2. Wil het college zich inzetten om deze regeling te laten voortbestaan?
3. Als dit niet door de gemeente Moerdijk beslist wordt, is het college dan bereid om bij

4.
5.

de Veiligheidsregio aan te dringen op voortzetting van deze regeling ?
Zijn er meer brandweerkazernes waar dit speelt?
Kunnen wijals gemeenteraad iets doen om te zorgen dat deze regeling voortgezet
wordt?

Het antwoord op boven gestelde vragen luidt:
De korpsleiding van de Regionale Brandweer van Veiligheidsregio Midden en West
Brabant heeft enkele jaren geleden al besloten dat alleen de beroepsposten met
24-uurs bezetting nog uitrukken naar deze meldingen. Dat is door de
Clustercommandant van de Regionale Brandweer besproken met burgemeesters van
gemeenten waar dat van toepassing is. Dit werd onlangs nog een keer intern
bevestigd aan de brandweervrijwilligers.
De brandweertaken, alsmede de verdeling in specifieke taken over de verschillende
posten in de regio, worden op regionaal niveau bepaald. Wijzien dan ook geen
mogelijkheden om deze regeling voor Willemstad te laten voortbestaan.
3. Wij begrijpen uw zorgen, welke wij zeker met de brandweer/veiligheidsregio willen
bespreken. We zien echter dat de inzet van burgerhulpverleners (in Willemstad meer
dan 60) via Hartslagnu.nl in veel gevallen sneller is. Doordat de burgerhulpverleners
in Willemstad direct gebeld worden bijeen reanimatie-inzet is er een veel snellere
interventie mogelijk. De brandweervrijwilligers moeten namelijk eerst naar de kazerne
om het voertuig, dat procedureel pas mag uitrukken bij voldoende bezetting, op te
halen en dat kost kostbare tijd. De oproep via de brandweer is dus inmiddels
achterhaald. De alarmering via Hartslagnu.nl op de mobiele telefoon is sneller en
duidelijker. Daarom is door de korpsleiding besloten om de vrijwilligers van de
brandweer te bewegen om zich voor dit doel aan te melden bij de Hartstichting als
burgerhulpverlener en net als alle andere burgers via de alarmering van Hartslagnu.nl
levensreddend op te treden bij een hartstilstand.
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ln ons district speelt dit in ieder geval in Nieuw-Vossemeer en Huijbergen. De BLS
inzet blijft bij beroepsposten van de Regionale Brandweer wel bestaan, omdat daar
een volledige ploeg 24 uur per dag beschikbaar is om direct te reageren. ledere
tankautospuit van de Veiligheidsregio heeft een AED bij zich en aan de buitenzijde
van het kazernegebouw is ook een AED beschikbaar.
Vanuit onze optiek zouden we beter kunnen investeren in de aanmelding van onze
brandweervrijwilligers en andere inwoners op hartslagnu.nl, dan op het keren van een
regionaal besluit.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
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