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Betreft: Afdoening motie 2021-135 Pilot Wijkbrandweerfunctionaris

Geachte leden van de gemeenteraad,

In uw raadsvergadering van 4 november 2021 is de motie 2021-135 Pilot Wijkbrandweerfunctionaris
aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht:
12-

3.
4.

te onderzoeken op welke wijze een Pilot Wijkbrandweerfunctionaris van 1 jaar mogelijk is;
indien mogelijk te starten op 1 januari 2022 of zo spoedig daarna in samenwerking met de VRFR;
deze pilot 10 maanden na de start te evalueren en de evaluatie vóór het einde van de pilot aan de
raad voor te leggen en te bespreken met de commissie Samen leven;
de eenmalige kosten van deze pilot (circa € 65.000 euro excl. BTW) ten laste te brengen van het
saldo van de begroting van 2022 en de financiële uitwerking mee te nemen in de 1e
Tussenrapportage 2022.

In deze brief leest u onze reactie op uw motie

Start pilot wijkbrandweerfunctionaris
Met ingang van 1 april a.s. zal er gedurende één jaar een wijkbrandweerman actief zijn binnen
Ridderkerk. Hij zal zich gaan inzetten om het (brand)veiligheidsbewustzijn binnen de Ridderkerkse
samenleving te vergroten. De brandweerkazerne is zijn thuisbasis
Werkzaamheden
In het kader van brandveiligheid zal de wijkbrandweerman onder andere (voorlichtings)activiteiten gaan
organiseren in de wijk, woningchecks coördineren en spreekuren houden voor bewoners. Hierbij zal er
specifieke aandacht zijn voor de kwetsbare doelgroepen binnen onze samenleving
De wijkbrandweerman maakt gebruik van de brandweerploegen en krijgt hulp van andere
gespecialiseerde brandweerdiensten zoals brandpreventie. Ook zal hij actief de samenwerking zoeken
met partners als de gemeente, woningcoöperaties, wijkagenten, zorgaanbieders en overige relevante

partners

Zichtbaarheid
De wijkbrandweerman is de ambassadeur van de brandweer in de wijken en buurten en is duidelijk
zichtbaar voor de inwoners. Dit doet hij door zich te verplaatsen op een signaalrode elektrische scooter.
Ook zal hij bij zijn activiteiten gebruik maken van de pop-up bus. Daarnaast maakt hij actief gebruik van
sociale media kanalen
Financien
Voor de uitvoering van deze motie is eenmalig een bedrag nodig van € 65.000 excl. BTW. Deze
financiële consequenties zullen wij verwerken in de 1eTussenrapportage 2022
Evaluatie
Per kwartaal zal er een voortgangsoverleg plaatsvinden tussen de gemeente en de VRR. In januari 2023
zal de pilot met alle betrokkenen geëvalueerd worden, om te bezien of we de inzet van een
wijkbrandweerfunctionaris na de pilot willen continueren. De uitkomsten hiervan zullen aan u als raad
worden voorgelegd ter bespreking in de commissie Samen leven.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen motie 2021135 hiermee als afgedaan
/
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