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Aan: de 13 gemeenten in Zeeland  
T.a.v. het college van B&W en de gemeenteraad 
 
 
Datum : 6 juli 2016  
Betreft : crisis veiligheidsregio Zeeland 
 

Geacht gemeentebestuur, 

 

Met de conclusies van Commissie Demmers werden de inwoners van uw provincie onlangs deelgenoot van de 

problemen binnen de veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De kwestie roept een beeld op van een organisatie waarin 

brandweermensen zich niet veilig voelen en niet gehoord worden door de directie. Vervolgens werd de 

constatering hiervan stilgehouden door het (Dagelijks/Algemeen) Bestuur van de VRZ.  

 

Samen met onze leden (248 van de 1125 vrijwilligers) in Zeeland betreuren wij dat de VRZ op deze manier in het 

nieuws komt. Echter, voor ons is bovengenoemd beeld geen verrassing. In de afgelopen periode heeft onze 

vereniging immers bij herhaling zorgen geuit over het beleid en de cultuur van de VRZ. De zorg van de VBV en 

haar leden werd door het bestuur van de VRZ op dezelfde manier afgedaan als de constateringen uit het rapport 

van de Commissie Demmers: Het werd stilgehouden of niet serieus genomen.  

 

Daar waar in de brief van mevrouw Demmers van 27 juni jl. gesproken wordt over ‘verwonderpunten’ van 

financiële aard, hebben wij het ‘gesjoemel’ met brandweerkundige en financiële aspecten van ‘Maatwerk in 

Brandweerzorg’ vorig jaar geïnventariseerd en helder onderbouwd gepresenteerd. Leunend op onjuiste informatie 

zijn gemeenteraden door functionarissen van de VRZ aantoonbaar misleid en op het verkeerde been gezet. Dit 

kwalificeren wij nadrukkelijk ook als ‘misstand’.  

 

Onze opmerkingen daarover zijn eerder geuit en opgenomen in onze brief van 15 juli 2015 aan de Commissaris 

van de Koning in Zeeland. Tot grote teleurstelling van onze leden in Zeeland hebben de toezichthouders, de CvdK 

en de Inspectie Veiligheid en Justitie, tot dusver deze signalen niet opgepakt. Of straks de korpsen nog voldoende 

robuust zijn om snel, veilig en adequaat hulp te verlenen bij maatgevende incidenten, blijft een groot raadsel. 

 

Daarom vragen wij u nu alles in het werk te stellen om het vertrouwen van de Vrijwilligers te herwinnen en hun in 

de gelegenheid te stellen hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit begint naar onze mening met de VRZ 

op te dragen om (hangende het onafhankelijk onderzoek) de aanbesteding voor 24 ‘Zeeuwse TS’sen’ en het 

sluiten/samenvoegen van posten stop te zetten, c.q. op te schorten totdat de (financiële) implicaties van deze 

besluiten duidelijk, maar vooral eerlijk in beeld zijn gebracht. 

 

Wij vertrouwen erop dat u gebruik gaat maken van uw bevoegdheden om passende maatregelen te nemen zodat 

er weer met vertrouwen gewerkt kan worden aan een nieuwe start.   
 
In afwachting van uw reactie, tekenen wij met vriendelijke groet. 
 
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
Marcel Dokter  
Voorzitter 
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