Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J. van de Velde (SGP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 098.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Misstanden Veiligheidsregio Zeeland
(ingekomen 28 juni 2016)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft de Commissaris zich op de
1.
hoogte laten stellen over de ontstane
situatie en het rapport van de Commissie Demmers?

De cvdK is hierover op de hoogte gebracht
vanuit het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ook heeft de
cvdK bestuurlijk overleg gevoerd met een
delegatie van het Algemeen Bestuur (AB)
van de VRZ, waarbij de cvdK nader is geinformeerd over de ontstane situatie.
Wij brengen in herinnering dat de cvdK
hierin een rijkstaak vervult en niet als
provinciaal orgaan optreedt

2.

Is er in eerdere aan de Commissaris
gestuurde rapporten van de inspectie
of het laatste visitatierapport melding
gemaakt van genoemde problemen
die omschreven staan in de brief
d.d. 27 juni 2016 van mevrouw
Demmers? Zo ja, welke zijn dat?

Nee.

3.

Loopt de taakuitvoering van de Veilig- 3.
heidsregio Zeeland naar uw mening risico en op welke wijze laat u zich hierover informeren?

De taakuitvoering van de VRZ is een verantwoordelijkheid van de Zeeuwse
gemeenten. Overigens laat de cvdK zich
informeren via inspectierapporten van de
Inspectie Veiligheid en Justitie en via overleg vanuit het dagelijks bestuur van de
VRZ.

4.

Biedt de Veiligheidsregio Zeeland voldoende bescherming voor medewerkers en hun privacy die melding willen
maken?

4.

De VRZ beschikt hiervoor over interne protocollen en procedures. De bescherming
van medewerkers en hun privacy valt daarmee ook onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenschappelijke regeling van
gemeenten.

5.

Bent u met ons van mening dat onaf5.
hankelijk en integer onderzoek naar
het functioneren van de organisatie
noodzakelijk is en op een andere wijze
vormgegeven moet worden, gelet
op de brief van mevrouw Demmers?

Antwoord op vraag 5 en 6.
Het AB van de VRZ heeft op 28 juni jl. een
aantal besluiten genomen, waaronder het
instellen van een onafhankelijk onderzoek.
Via de website van de VRZ kunt u overigens ook kennis nemen van de door het
AB ingestelde maatregelen. Zie:
http://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsregio-zeeland/nieuws/kern-besluit-extra-ab28-juni-2016

2.

6.

Is de Commissaris bereid hierin een
6.
bemiddelende rol te spelen als onafhankelijk orgaan vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
taakuitvoering van de Veiligheidsregio?

Zie antwoord op vraag 5

7.

Op welke wijze kunt u een positieve
bijdrage leveren om de samenwerking
binnen de Veiligheidsregio Zeeland te
bevorderen?

Zie antwoord op vraag 1.

7.
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