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MOTIE

[ex art. 37 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Duiven 2019] 

 "Brandweer Duiven - Bijdrage VGGM"

De raad van de gemeente Duiven, in vergadering bijeen op 20 juli 2021;

constaterende dat:

- op pag. 5-6 van de Voorjaarsnota Duiven 2021 de bijdrage voor de Veiligheids- 
en Gezondheidsregio Gelderland-Midden [VGGM] voor het onderdeel 
Brandweer/Bevolkingszorg geschetst wordt voor de jaren 2012 t/m 2025;

- de bijdrage van de gemeente Duiven oploopt van € 866.000 [begroot 2021] naar 
een bedrag van € 1.329.000 in 2025;

- deze kostenstijging vooral verklaard kan worden door de stijging van de bijdrage 
van Duiven aan de diensten van de VGGM op het gebied van Brandweer;

- op 14 juli 2021 een "brandbrief" van de brandweer Duiven bij de fracties van de 
gemeenteraad van Duiven is binnengekomen, waarin een zorgwekkende situatie 
geschetst wordt met betrekking tot voertuigen [TS/HV] op de post te Duiven;

overwegende dat:

- een adequate uitrusting, ook voor wat betreft voertuigen, voor de brandweer van 
gemeente Duiven van essentieel belang is;

- dat dit eens te meer zo is vanwege de locatie van de brandweerkazerne, de 
aanrijtijden naar de dorpen Groessen en Loo en de mogelijk hevig calamiteiten 
die plaats kunnen vinden op de industrieterreinen binnen de gemeentegrenzen 
van Duiven;

- dat een brandweer die grotendeels drijft op vrijwilligers niet gedemotiveerd moet 
raken door [voor hen] onbegrijpelijke, onrechtvaardige en subjectieve ingrepen 
binnen de VGGM/Brandweer Midden-Gelderland;

- uit de mail en brief van 14 juli 2021 van de brandweer Duiven blijkt dat er veel 
onbegrip en onduidelijkheid bestaat over allerlei besluiten, terwijl min of meer 
tegelijkertijd de gemeenteraad van Duiven moet besluiten tot een verhoging van 
de uitgaven aan de VGGM in 2025 van ruim 53% t.o.v. 2020;

roept het college op om:

- met het bestuur van de VGGM/Brandweer op zo kort mogelijke termijn het 
gesprek aan te gaan over de grieven die door de brandweer van de gemeente 
Duiven geuit wordt in hun schrijven van 23 april 2021 en hun mail d.d. 14 juli 2021;

- daarbij mee te nemen dat, hoewel de verhoging van de bijdrage die de 
gemeente Duiven aan de VGGM gaat voldoen oploopt naar € 1.329.000 in 2025 
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verdedigbaar is, het voor de gemeente Duiven van essentieel belang is dat de 
brandweer binnen de gemeente Duiven, voornamelijk draaiend op vrijwillige 
brandweerlieden, beschikt over voldoende en adequaat materieel, waaronder 
een wagenpark waarmee de meeste calamiteiten binnen de gemeente Duiven 
opgevangen kunnen worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 20 juli  2021.
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