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Gisterenavond 24 mei tijdens de behandeling van het agendapunt ‘Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Jaarstukken 2017,
Begrotingswijzigingen 2018 en Ontwerp-begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg’ gaf de portefeuillehouder
(burgemeester Cox) aan dat de reden voor de hoge bijdrage van Sittard-Geleen aan de kosten voor de brandweer gelegen is
in het aantal kazernes dat onze gemeente rijk is.
In de daarop volgende discussie gaf de vertegenwoordiger van de brandweer (dhr.Houben) aan dat het noodzakelijk is dat
Sittard-Geleen vier kazernes telt en dat daaraan zowel in het verleden als recentelijk onderzoek is verricht.
SPA vindt het bijzonder vreemd dat het solidariteitsbeginsel ten aanzien van de verdeling van de kosten voor de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijkbaar niet geldt voor het onderdeel brandweer.
Derhalve heeft SPA enkele technische vragen die wij graag beantwoord willen hebben ruim voor de raadsvergadering
waarin er besloten wordt over de betreffende stukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Vraag 1:
Graag ontvangen wij de stukken, dan wel de referentie aan de stukken in ibabs, waarin beargumenteerd en besloten is dat
Sittard-Geleen meer betaalt voor de brandweer dan andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, inclusief het
rapport over de ‘zeven kazernes voor de Westelijke Mijnstreek’ waaraan de burgemeester refereerde.
Vraag 2:
Graag ontvangen wij de actuele informatie waaraan dhr. Houben refereerde. Daarbij gaat het ons om inzichtelijk te krijgen
hoe de ligging van de brandweerkazernes in Zuid-Limburg is in relatie tot de aanrijtijden, de bezetting van de uitrukkende
brandweerwagens (zijn het vrijwilligers of zijn het professionals) en de kosten.
Naast cijfers lijkt ons een tekening met actieradius van de verschillende kazernes informatief.
Vraag 3:
Dat Sittard-Geleen meer betaalt dan andere gemeenten op basis van het aantal kazernes impliceert dat ook voor andere
gemeenten verschillende tarieven gerekend zullen/kunnen worden op basis van het aantal kazernes of wellicht op andere
gronden. Graag willen wij weten op waarop de bijdrage van de overige gemeenten bepaald wordt en of er meerdere
gemeenten zijn waarvoor afwijkende bedragen in rekening worden gebracht.
Vraag 4:
Ter vergelijk zouden wij graag enige info ontvangen over de locatie en actieradius en aanrijtijden van de brandweer die
Echt-Susteren bestrijkt.

Jack Renet,
Raadslid Samen Politiek Actief - SPA

