Motie 2021 - 135

Motie Pilot Wijkbrandweerfunctionaris
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
1. de veiligheid van inwoners zo goed mogelijk geregeld moet zijn;
2. het programma Veilig Leven nog steeds landelijk volop in ontwikkeling is met als doel
bewustwording en gedragsverandering te realiseren bij de burgers op het gebied van
brandveiligheid;
3. binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) momenteel meerdere
"wijkbrandweerfunctionarissen" actief zijn, onder andere in de wijk Rotterdam IJsselmonde en
in de gemeenten Schiedam en Barendrecht;
4. de formule, ontwikkeld door de VRR, inmiddels landelijk is overgenomen door diverse andere
veiligheidsregio's en gezien mag worden als een "succesvolle innovatie";
5. de algehele beschikbaarheid van vrijwillige brandweermedewerkers in toenemende mate
onder druk komt te staan;
6. door Europese wetgeving het erop lijkt dat de taken voor de vrijwillige brandweer worden
beperkt;
7. de aantrekkelijkheid om als vrijwillige brandweer te werken vermindert;
is van mening dat:
a. informatie over het voorkomen van brand veel leed en schade kan voorkomen;
b. er extra aandacht in het kader van preventie moet zijn voor onder andere senioren, leerlingen
op de basisschool en in het voorgezet onderwijs, minder zelfredzame inwoners en inwoners
met een migratie achtergrond;
c. de wijkbrandweerfunctionaris zorgt voor een sociaal verbindende rol binnen de wijk, het
aanspreekpunt is voor de burger in de wijk op brandveiligheidsvraagstukken en de schakel
vormt tussen de bewoners en maatschappelijke organisaties in de wijk en de
brandweerorganisatie;

d. de wijkbrandweerfunctionaris maximaal kan inzetten op bewustwording van inwoners op het
gebied van (brand)veiligheid;
spreekt uit dat
1.

een laagdrempelige voorziening ter bevordering van de brandveiligheid in Ridderkerk gewenst
is;

verzoekt het college om:
1. te onderzoeken op welke wijze een Pilot Wijkbrandweerfunctionaris van 1 jaar mogelijk is,
2. indien mogelijk te starten op 1 januari 2022 of zo spoedig daarna in samenwerking met de VRR;
3. 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;
4. 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;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Samenvatting
Onderwerp is de aanstelling van een wijkbrandweerfunctionaris.
Het college wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze de aanstelling van een
wijkbrandweerfunctionaris als pilot voor een jaar, mogelijk is.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.

Stemverhouding
Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1,
Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
Tegen: 5 (Partij 18PLUS)

