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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Jelmer Kruyt, GDP 

Datum indiening: 9 juni 2021 

Datum antwoord: 22 december 2021 

Onderwerp: Gebrek aan brandweervrijwilligers 

 

Inleiding 
Ons bereiken signalen dat het in Muiden, maar mogelijk ook in andere kernen, steeds lastiger is om voldoende 
brandweer vrijwilligers aan te trekken, waardoor de dienstverlening (en de veiligheid) onder druk kan komen te 
staan. Een belangrijke reden zou zijn dat vrijwilligers geen betaalbare woning meer kunnen vinden in de kern 
Muiden. Dit probleem kan groter worden bij de aangekondigde hervormingen bij de brandweer: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2382330-leegloop-brandweer-dreigt-als-hervormingen-doorgaan 
 
Voorgaand aan de beantwoording van de gestelde vragen 
Helaas heeft de beantwoording van deze vragen langer dan gebruikelijk op zich laten wachten. In afstemming met 
de Veiligheidsregio heeft onlangs de beantwoording plaatsgevonden.  
 
Vraag 1 
Herkent het college dit signaal?  
 
Antwoord 
Ja, het college herkent dit signaal. 
 
Vraag 2 
Wat voor maatregelen treft het college om het aantal vrijwilligers op peil te houden?  
 
Antwoord 
De brandweer Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio hebben aandacht voor de aangekondigde 
hervormingen en de eventuele gevolgen voor vrijwilligers. Hierover zijn al eerder vragen gesteld en beantwoord. 
De brandweer Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio blijven actief in het werven van vrijwilligers. Wij 
ondersteunen initiatieven waar mogelijk en bezoeken enkele keren per jaar ook brandweeravonden van de 
verschillende posten om zo in contact te blijven met de vrijwilligers. Wij hebben vernomen dat er nieuwe 
vrijwilligers zijn geworven en deels al opgeleid in Muiden, onder andere uit de nieuwe wijk de Krijgsman. Wij zijn 
verheugd dit te vernemen. Ondanks dat er op dit moment knelpunten van onderbezetting binnen Gooise Meren 
kan worden opgevangen, blijft het een punt van aandacht. Zowel binnen onze gemeente, regionaal als landelijk. 
Wij moeten daar oog voor blijven houden.  
 
Vraag 3 
Denkt het college ook na over de mogelijkheid om brandweer vrijwilligers met voorrang een sociale huurwoning 
toe te wijzen? Welke aanpassingen (hardheidsclausule) zijn hiervoor nodig in de geldende regelingen?  
 
Antwoord 
Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van de hardheidsclausule, daarvoor is geen aanpassing van de regelingen 
nodig. Van deze mogelijkheid kan echter maar beperkt gebruik worden gemaakt, daarom wordt ook nagedacht 
over andere mogelijkheden om de huisvestingsproblematiek van brandweervrijwilligers structureler aan te 
pakken.   
 
Vraag 4 
Hoe verhoudt de situatie in Muiden zich tot die in de andere kernen?  
 
Antwoord 
De situatie in Muiden is niet uniek. Veel brandweerposten binnen Gooi en Vechtstreek hebben te maken met 
problematiek voor huisvesting van brandweervrijwilliger. Zij het in meer of mindere mate. Daarom onderzoekt de  
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Veiligheidsregio voor gemeenten de (on)mogelijkheden om oplossingen voor huisvestigingsproblematiek op de 
lange termijn op te lossen. 
 
 


