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AMEND

Voorstel nummer:4

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2018

Agenda punt: 8. Zienswijzen concept begrotingen 2019 gemeenscha ppelijke regelingen

Onderwerp: Zienswijze concept begroting 2019 VRHM

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor
Aan de zienswijze het volgende toe te voegen:

Uit de concept-begroting blijkt dat het percentage van uitrukken binnen 9 minuten na prioriteit-l
meldingen is afgenomenvan 62,5Yo in 2015 naar 54,7Yoin 2077. Wij spreken onze zorg over deze
ontwikkeling uit en vragen het algemeen bestuur (AB) te bespreken welke maatregelen nodig zijn om
deze trend te keren.

En in de zienswijze de huidige tekst over vrijwilligers:
Tot slot willen wij opnieuw benadrukken dat wij groot belang hechten aan de positie van de
vrijwilligers van de brandweer, waarmee wij nog steeds veel affiniteit hebben. Juist ook in tijden van
reorganisatie is het van het grootste belang dat zowel beroeps- als vrijwillige brandweermensen op
een goede manier betrokken worden en blijven, bij de te varen koers.

Aan te passen in:

Tot slot: w'tj maken ons zorgen over de afname van vrijwilligers bij de brandweer in Hollands-Midden.
Wij willen opnieuw benadrukken dat wij groot belang hechten aan het werven en opleiden van
vrijwilligers en aan de positie van de vrijwilligers van de brandweer, waarmee w'lj nog steeds veel
affiniteit hebben. Juist ook in tijden van reorganisatie is het van het grootste belang dat zowel
beroeps- als vrijwillige brandweermensen op een goede manier betrokken worden en blijven, bij de
te varen koers. Voor Leiderdorp betekent dit dat vrijwillige brandweermensen goed op de hoogte
worden gehouden van de planning van het nieuwe complex aan de Schipholweg, en voor hen helder
is wat hun perspectief is als de Leiderdorpse kazerne gesloten wordt en hoe ze dan binnen Hollands-
Midden kunnen worden ingezet.

Toelichting:

Ondertekening en naam:
Christen Unie-SG P: Geert Schipaanboord

CDA: Medea Hempen
GroenLinks: Jea nnette Hofma n-Züter


