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S C H R I F T E L I J K E  V R A G E N (ex. ar. 41 van het Reglement van Orde) 
 
 

 

Datum: 2 september 2016 

Partij: D66/Ed Grootaarts 

Onderwerp: brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen 

Beantwoordingstermijn: raad 12 september of raad 10 oktober 

 

Geacht College, 

In een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok van 24 augustus 2016 aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het verschijnen van het 

rapport “Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk” van het IFV op 9 juni 2016, schrijft 

hij dat gemeenten binnen de Woningwet extra mogelijkheden hebben om de brandveiligheid van 

woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten. De fractie van D66 

heeft daarom de volgende vragen: 

  

1.       Is het College bekend met het rapport van het IFV “Branden in  seniorencomplexen: 

regelgeving en praktijk” en met de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst 

betreffende dit rapport?  

2.       Kent de gemeente Leiderdorp een duidelijk en volledig overzicht van woongebouwen met 

relatief veel verminderd zelfredzame personen ten gunste van de Hulpdiensten? 

3.       In hoeverre werkt de gemeente Leiderdorp samen met eigenaren om woongebouwen met 

relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten? Zo nee, waarom niet? 

4.       In hoeverre is de gemeente Leiderdorp bereid de bestaande ruimte binnen de Woningwet 

toe te passen om de brandveiligheid in woongebouwen met relatief veel verminderd 

zelfredzame personen te vergroten?  

5.       In hoeverre houdt de gemeente rekening met de extra zorgbehoefte van verminderd 

zelfredzamen binnen de crisisbeheersingsplannen voor het geval er brand is in een 

woongebouw met relatief veel verminderd zelfredzame personen? 
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Reglement van Orde van de raad en het Politiek Forum van Leiderdorp 

 

artikel 41 

 

1. Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 

180, derde lid, van de Wet schriftelijk in bij de griffier. 

2. De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 

raadsleden en het college of de burgemeester. 

3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de 

daarop volgende vergadering gegeven. 

4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de 

antwoorden zullen worden gegeven. 

 

 


