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Onderwerp

Verzoek om verrekening inzake besparing bluswater

Geacht bestuur,
Wij hebben kennis genomen van uw Ontwerp begroting Veiligheidsregio Drenthe 2014 en
hebben de raad verzocht om het gevoelen kenbaar te maken. In dit kader willen wij het
volgende onder uw aandacht brengen.
Samen met de andere gemeenten in Zuidoost Drenthe hebben wij als eerste besloten om over
te gaan op een nieuw primair bluswatersysteem. Door bluswatervoorziening via tankwagens in
combinatie met geboorde putten te organiseren, wordt een jaarlijks en structurele besparing
van € 123.604,-- gerealiseerd.
In dit kader hebben wij eind 2011 de bluswaterovereenkomst met de Waterleidingmaatschappij Drenthe opgezegd en zijn wij overgegaan tot aanschaf van een schuimblusvoertuig en 3 tankwagens. Wij hebben in 2013 de begroting van de brandweer incidenteel
verhoogd om het vorenstaande te realiseren. In verband met de overeengekomen opzegtermijn van twee jaar kan de besparing echter pas per 1 januari 2014 worden gerealiseerd.
De invoering van het nieuwe bluswatersysteem vormt een onderdeel van de directe
brandweerzorg, en zal uiteindelijk de kwaliteit van de basisbrandweerzorg op een hoger niveau
brengen. Wij zijn van mening dat er in dit geval sprake is van een bezuiniging voor de
gemeente Emmen, welke de kwaliteit van de basisbrandweerzorg niet aantast en derhalve
voldoet aan de in de Ontwerp begroting VRD 2014 genoemde uitgangpunten, onder punt 1 .
Wij gaan er vanuit dat het Algemeen Bestuur VRD overeenkomstig zal besluiten.
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