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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Dinsdag 29 augustus heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in het Henri Dunantpark te
Eindhoven. Hierbij is een 14 jarige jongen om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar de nabestaanden. Wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen maar ook naar hen
gaan onze gedachten uit.
Als SP fractie waren we in het verleden kritisch en tegen de bezuiniging op het brandweerduiken. We waren
het niet eens met het afschaffen van het (laatste) duikteam in onze veiligheidsregio. Enerzijds omdat we
iedere kans om een leven te redden willen benutten, anderzijds omdat we hulpverleners de mogelijkheden
willen geven om levens te kunnen redden. In augustus 2014 heeft er ook een tragisch waterongeval
plaatsgevonden in Hapert. Naar aanleiding van dit ongeval hebben wij als SP fractie schriftelijke vragen
gesteld. Er is toen in opdracht van de veiligheidsregio een evaluatie uitgevoerd (Bureau Support, versie 1.0
november 2014) waarin diverse conclusies zijn getrokken en vele aanbevelingen zijn gegeven. Wij vragen
ons dan ook het volgende af:
1. Zijn alle in deze evaluatie genoemde aanbevelingen door de Veiligheidsregio overgenomen?
2. Hoe is de stand van zaken van het verwerken van deze aanbevelingen in protocollen, beleid en
uitvoering praktijk?
3. Zijn er na augustus 2014 nog meer waterongevallen geëvalueerd?
4. Is intern binnen de Veiligheidsregio aan de betrokken hulpverleners gevraagd hoe zij de
hulpverlening bij deze waterongevallen ervaren hebben en wat zij ter verbetering aanbevelen?
Wij verzoeken het college deze vragen bij de veiligheidsregio beantwoord te krijgen en willen, indien de
reactie daar aanleiding toe geeft, dit ter bespreking voor commissie Bestuur en Economie laten agenderen.
Namens de SP fractie,
Mieke Meulendijks-Schipperhein

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. Nee, dat geldt niet voor álle aanbevelingen. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft de evaluatie
en bijbehorende aanbevelingen zorgvuldig beoordeeld en een aantal noodzakelijke maatregelen
direct vertaald in de dagelijkse werkwijzen. Dat neemt niet weg dat de veiligheidsregio in de
toekomst scherp blijft op mogelijke nieuwe verbeteringen; op die scherpte hebben we als college ook
aangedrongen.
2. In het kader van waterongevallenbeheersing staan diverse maatregelen ter beschikking om
slachtoffers bij waterongevallen te voorkomen. Naast preventieve maatregelen, zoals het
bevorderen van zwemonderwijs, van toezicht bij recreatieplassen en van beveiligingsmaatregelen bij
de inrichting van de openbare ruimte (vangrails, hekwerken, taluds) wordt door de brandweer ook
voorzien in repressief optreden via grijpreddingen (door alle basiseenheden brandweer) en via
oppervlakteredding (drie teams over de regio verspreid). Het bestuur van de VRBZO heeft in 2013
de afweging gemaakt dat het in stand houden van een regionaal duikteam aan de redcapaciteit en –
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mogelijkheden van de brandweer een beperkte toevoeging geeft. Dit mede gezien het beperkte
waterongevallenrisico van deze regio.
3. Het bestuur van de VRBZO heeft eerder aangegeven dat het een evaluatie van de totale
waterongevallenbeheersing in deze regio zal uitvoeren, en ook van de afzonderlijke onderdelen die
de brandweer uitvoert (grijpredding, oppervlakteredding, duiken). Deze evaluatie stond gepland voor
2018 maar wordt in de tijd naar voren gehaald. Het college wil de resultaten van deze evaluatie, en
de consequenties daarvan voor Helmond, afwachten. Uiteraard worden afzonderlijke incidenten ook
altijd geëvalueerd, waarbij de betrokken Officier van Dienst het voortouw heeft. Daarbij is standaard
aandacht voor de impact van het incident op de betrokken medewerkers.
4. Zie beantwoording vraag 3: dat maakt deel uit van de genoemde evaluatie.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
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