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Alternatief bezuinigingsvoorstel Duiktaak Brandweer 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit het alternatief voor de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling "schrappen van de 
Duiktaak Brandweer" van 500 duizend euro vast te stellen; 
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(Publieks-)samenvatt ing 

In de periode 2012-2014 moet de Brandweer Stad een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren 
als alternatief voor de oorspronkelijke taakstelling van 500 duizend euro. In het bezuinigingspakket 
2011-2014 is reeds een taakstelling opgelegd van 140 duizend euro door de formatie bij preventie 
met 2 fte. te verminderen. 
Om de bezuiniging van 500 duizend euro te realiseren is breed binnen de brandweerorganisatie 
gezocht. Met de voorliggende voorstellen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er concessies aan 
de kwaliteit van brandweerzorg moeten worden gedaan. Bezuinigingen in deze omvang raken echter 
het primaire proces waardoor het onontkomelijk is dat de basis brandweerzorg tegen capaciteits-
grenzen aanloopt. De voorstellen betreffen het wijzigen van een aantal fijncties en de wijziging in 
uitruksterkte. 

Inleiding ^ ^ _ 

De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. 
De Veiligheidsregio heeft daamaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een 
duikploeg in Emmen. De oorspronkelijke bezuinigingsopgave was om deze taak in regionaal 
verband anders te organiseren en hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro te realiseren. 
We hebben daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en/of gekeken naar 
uitbestedingsmogelijkheden. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een 
fractie van de taakstelling oplevert. 
Daamaast is bekend geworden dat het bestuur van de Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt 
over de regionale organisatie van de duiktaak. 
Zoals in de vorige voortgangsrapportage Bezuinigingen is aangekondigd, leggen wij uw raad 
daarom hierbij alternatieve voorstellen voor. 

Beoogd resultaat 

Met de voorgestelde bezuinigingen wordt de bezuinigingsdoelstelling behaald. Onderdeel van de 
bezuiniging is het v^jzigen van de uitmksterkte in combinatie met het verhogen van de 
roosterfactor. Hiermee worden de huidige roosterproblemen, mede oorzaak van het aanwezige 
verlofstuwmeer, opgelost. 

Kader . 

Het voorstel past binnen het collegeprogramma en de bezuinigingstaakstelling. 

Argumenten/afwegingen 

De bezuinigingen kunnen worden behaald door het inkrimpen van de formatie bij de afdelingen 
Preparatie en Repressie (380 duizend euro). Deze inkrimping in formatie bestaat uit: 
• het opheffen van de ftmctie van afdelingshoofd Preparatie (1 fte); 
• het inkrimpen van de ondersteunende formatie voor Preparatie (1 fte); 
• het wijzigen van de uitruksterkte in combinatie met het verhogen van de roosterfactor bij de 

afdeling Repressie s(5 fte). De roosterfactor bepaalt hoeveel personeel er nodig is om de 
uitmksterkte te kunnen garanderen. 

Gezien de temggang in formatie is op een aantal onderdelen een besparing van de overhead 
realiseerbaar (80 duizend euro). Hiervoor is op basis van ervaringscijfers een inschatting gemaakt. 
Het gaat daarbij om materieel, werkomgeving, opieidingen en ondersteuning. 
Met het verhogen van de roosterfactor hoeft minder een beroep gedaan te worden op oproepkrachten 
en kunnen ziekte en verlof grotendeels binnen de brandweerploegen worden opgevangen. 



Het budget voor de oproepkrachten kan daardoor worden temggebracht met 40 duizend euro. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Over bezuinigingen is in een vroeg stadium met de Onderdeelscommissie van de Brandweer van 
gedachten gewisseld, is met de ploegen gesproken en is gezocht naar altematieven. Duidelijk is dat 
de bezuinigingen een wijziging in de basisbrandweerzorg betreffen, zowel in preventieve als 
repressieve zin. 
De conclusie is dat voor de dagelijkse brandweerzorg de verlaging van de uitruksterkte geen grote 
gevolgen heeft. Alle incidenten zijn met de uitmksterkte van 18 personen te bemensen. Alleen voor 
"zware scenario's" en gelijktijdige situaties (1 a 2 keer per jaar) heeft het tot gevolg dat eerder tegen 
grenzen van de eigen organisatie aangelopen wordt en dat er een beroep op buurkorpsen gedaan 
moeten worden of dat de specialistische taken herbezet moeten worden door vrije mensen. 
Overigens past het beroep doen op de buurkorpsen binnen de afspraken die zijn gemaakt in 
regionaal verband in het regionaal dekkingsplan. In de praktijk ondersteunt het korps Groningen 
geregeld in de regio. 
Met de voorgestelde bezuiniging en implementatie in de organisatie is de verlaging voor de burger 
minimaal te noemen; niettemin is ze aanwezig. 

Financiele consequenties 

Met bovenstaande bezuinigingsvoorstellen wordt een bezuiniging gereaiiseerd van 500 duizend 
euro. 

Realisering en evaluatie 

De bezuiniging wordt gereaiiseerd in de periode 2012-2014. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
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