
Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op g juni jl. heeft u in de raadscommissie gesproken over het raadsvoorstel inzake de RvS 
Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke _Regelingen. <?P hetzelfde moment ve~gaderde de 
werkgroep bestuurlijke ontwikkeling waardoor 1k helaas verhinderd was. Vooraf heb 1k to~geze~d 
uw vragen schriftelijk te beantwoorden. Onderstaand beantwoord ik graag de 3 vragen die u m1J 

gesteld heeft. 

1. Diverse fracties hebben verzocht om een stand van zaken op het vorig jaar november 
toegezegde procesvoorstel van burgemeester Van Midden om te kijken hoe de raad beter 
gel'nformeerd kan worden over de gemeenschappelijke regelingen. 

Antwoord: 
Samen met de griffie heb ik een werkgroep bestuurlijke ontwikk!!ling gevormd. Raa~~led~~ 
van verschillende fracties nemen hier aan deel. Hoewel vertraagd door de coronacns1s, z1Jn 
we voortvarend van start gegaan. In sessies hebben we gesproken over verschillende rollen 
van raadsleden en het instrumentarium dat daarbij ingezet kan worden. De eerste bevindingen 

en suggesties zijn deze week in een conceptnotitie vastgelegd en worden m~t de · 
klankbordgroep bestuurlijke ontwikkeling besproken. Vervolgens vindt nog een ., 
verdiepingsslag plaats. Ook het thema, de betrokkenheid van de raad bij gemeenschappelijke 
regelingen, is onderde~I van dit proces. Er wordt afgestemd met de werkgroep 
Kwartiermakers. Het werken met een systeem van raadsrapporteurs gemeenschappelijke 
regelingen, zal hierbij worden afgewogen. Na de zomer wordt een totaal voorstel bestuurlijke 

ontwikkeling aan de ~emeenteraad voorgelegd. 

2. Het CDA heeft ten aanzien van de Veiligheidsregio aandacht gevraagd voor het op peil 
houden van het vrijwilligersbestand omdat dit van groot belang is voor de betrokkenheid bij 
veiligheid. Het CDA heeft aangegeven dat dit lastiger wordt vanwege de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren, waarbij het de CDA-fractie ook is opgevallen, dat het 
opkomstpercentage van vrijwilligers bij alarm veel lager is dan bij oefening. Het CDA wil graag 
in een schriftelijke reactie van burgemeester Van Midden vernemen wat hiervan de oorzaak is 
en of deze ontwikkeling wel de goede kant op gaat. 

Antwoord: 
De brandweer van Roosendaal heeft voor de eerste uitruk een beroepsbrandweer. Vrijwilligers 
worden opgeroepen als er grotere calamiteiten zijn of voor herbezetting van de post il) 
Roosendaal. Voor Wouw geldt dat daar alleen vrijwilligers actief zijn. De WNRA is een 
landelijk zo niet Europees probleem en daar houden wij de landelijke trend aan. De opkomst 

bij alarm is_ vastgesteld door het bestuur van de VR op 30 % en de opkomst bij oefeningen op 

60 %. Dat Is omdat er een ~ep~alde"mate van geoefendheid ~n van "nut "van de vrijwilliger 
verwacht wordt. De_ alar~enng Is a!t1Jd ongepland en de oefeningen zijn altijd gepland , 
vandaar het verschil. WIJ hebben niet te klagen over de betrokkenheid van onze vrijwilligers . 

3. De CDA-fractie heeft tevens de vraag ,gesteld of de huidige brandweerkazernes in de 

~emeente Roo~endaal_wel ~o~d geborgd zijn en daarbij aandacht gevraagd voo,r de 
structurele desmvestenng die m de brandweerkazernes is voorzien. 

Antwoord: 

~azernes vallen onder eigen beheer. In 2013 is door het AB van de Veiligheidsregio Midden-
7n W_e~t~, ~~abant besloten om de kazernes over te hevelen naar de gemeenten. Alleen 
re~~her_kle1n ~nd~r~oud zit in de begroting van de GR. 0ver het algemeen geldt voor de 
veihg~eidsreg10 dit ~aar dat er zaken zijn die niet of minder vaak uitgevoerd worden ( denk aan 

oefeningen), wat mmder kosten met zich mee bren~t. Aan de andere kant worden hogere 
kosten gemaakt ~Is ~evolg van de Corona crisis op personele inzet. In de BURAP in 
sepember zal du1dehJk worden welke kant dit financieel ?P gaat. 



Maar grote.afwijkingen worden momenteel niet verwacht. Op dit moment wordt er gewerkt aan een raadsvoorstel met een definitieve kostenraming voor ,de brandweerkazerne in Wouw. De planning is dat er 9egin 2021 wordt gestart. 

4. De WD-fractie heeft ten aanzien van de Veiligheidsregio nog aangegeven dat in de zienswijze van de raad in 2017, 2018 en 2019 deze gemeenschappelijke regeling is bevraagd op het meerjarig investeringsplan. De WD-fractie heeft ter vergadering de vraag gesteld wat het college vindt van het meerjarig investeringsplan van dit jaar. 

Antwoord: 
Het is een realistisch investeringsplan en beleidsmatig zien wij geen bijzonderheden. 
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