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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In uw vergadering van 27 mei 2010 is een motie aangenomen met betrekking tot de positie van de 
Ridderkerkse vrijwilligers bij de brandweer. In de motie wordt verzocht te rapporteren over de stand 
van zaken van het overdrachtdocument, de vrijwilligers te betrekken bij ontwikkelingen en hen te 
ondersteunen bij de uitoefening van hun functie. 
 
Bij de overdracht per 1 januari 2008 van de brandweer Ridderkerk naar de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond is bijzondere aandacht geschonken aan het waarborgen van de identiteit en 
de kwaliteit. In het sociaal plan dat als bijlage bij het overdrachtsdocument is gevoegd zijn hiervoor 
enkele bepalingen opgenomen. Het gaat hierbij met name om: 

1. Taakspecifieke conditietest. 
2. Uitrukgebied/operationele grenzen. 
3. Operationele voertuigen. 

 
Taakspecifieke conditietest. 
In het sociaal plan is bepaald dat de vrijwilliger als gevolg van de overdracht van de brandweer 
geen medische keuring zal ondergaan. Tevens is bepaald dat voor de toekomst voor de 
taakspecifieke conditietest, na landelijke vaststelling, een regeling tot stand komt op welke wijze 
naar het gewenste niveau wordt gekomen. 
De regionaal commandant van de brandweer heeft aangegeven bedoelde conditietest versneld te 
willen gaan invoeren. Naar aanleiding hiervan is op verzoek van de vrijwilligers van Ridderkerk een 
overleg opgestart om deze beleidswijziging op een – ook voor de vrijwilligers – acceptabele manier 
in te voeren. Vervolgens zijn in overleg tussen een vertegenwoordiging van de vrijwilligers, de 
districtcommandant en de postcommandant hier afspraken over gemaakt. 
Overigens is het selectiebeleid voor nieuwe vrijwilligers aangescherpt ten opzichte van de 
aannametesten van voor de overdracht. Als gevolg hiervan vallen meer kandidaten af dan 
voorheen.  
 
Uitrukgebied/operationele grenzen. 
Uitgangspunt is in het sociaal plan de berekening volgens een bepaald programma met 
inachtneming van praktijktests.  
Het uitrukgebied is sinds 1 januari 2008 gewijzigd. Hierbij is een snellere bereikbaarheid steeds de 
reden geweest. De afgelopen tijd is door de VRR gewerkt aan verfijningen van de uitrukgebieden 
om vast te stellen vanuit welke posten het snelst is aan te rijden. Momenteel worden praktijktests 
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uitgevoerd. Bij dit alles is de veiligheid van de burger uitgangspunt. Bij een calamiteit is niet van 
belang waar een brandweerauto vandaan komt, maar welke er het eerste is. 
 
Operationele voertuigen. 
De 3

e
 tankautospuit (TAS) dient volgens het sociaal plan gehandhaafd te blijven ten behoeve van 

de noodzakelijke oefencapaciteit, uitruk buiten grenzen Ridderkerk en reservecapaciteit. 
In het voorstel aan uw raad betreffende de begroting 2011 van de VRR is melding gemaakt van 
bezuinigingsvoorstellen en het materieelspreidingsplan. De hier bedoelde 3

e
 TAS zal als gevolg 

hiervan bestemd worden voor reserve- en oefencapaciteit voor het gehele district en niet meer 
geplaatst worden op de post Ridderkerk. 
 
Ook in een veranderende brandweerorganisatie blijven vrijwilligers noodzakelijk. Het is dan ook 
van belang hen gemotiveerd en betrokken te houden. In dit verband verwijs ik u ook naar de 
bijgevoegde brief van de burgemeesters van de BAR-gemeenten. 
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben een groeiende invloed op de toekomstige 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook de vakantieperioden geven soms problemen met voldoende 
beschikbaarheid. De VRR overweegt in de gehele regio een systeem in te voeren waardoor op elk 
moment via elektronische weg de beschikbaarheid van de vrijwilligers duidelijk wordt. De post 
Ridderkerk hanteert inmiddels een dergelijk systeem.  
Het zal duidelijk zijn, dat in de hiervoor omschreven omstandigheden een zorgvuldige 
communicatie noodzakelijk is. Op verschillende manieren wordt hier aandacht aan gegeven. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
S. Hulman MSc 
 
 
  
 
 
  
 
 


