Geacht college,

De fractie van het CDA heeft op 3 februari jl. aan uw college vragen gesteld over de
brandveiligheid in zorgcomplexen.
De PvdA heeft een aantal aanvullende vragen over de brandveiligheid in woningen die geen deel
uitmaken van een zorgcomplex, maar waar wel kwetsbare (oudere) inwoners wonen.
Het is landelijk beleid om steeds meer kwetsbare (oudere) inwoners (langer) thuis te laten wonen.
Echter mensen met een (fysieke) beperking hebben meer tijd nodig om te kunnen vluchten,
slechthorenden kunnen minder makkelijk worden gealarmeerd en inwoners met dementie zijn b.v.
gebaat bij slimme rookmelders.
Dit is voor ons aanleiding om de volgende vragen te stellen.
1. Bent u in gesprek met de brandweer over het verbeteren van de brandveiligheid van woningen
van minder zelfredzame bewoners?
Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen en op welke termijn?
2. Bent u in gesprek met woningcorporaties over het verbeteren van de brandveiligheid van
woningen van minder zelfredzame inwoners?
Zo nee, bent u bereid om dit te gaan doen en op welke termijn?
3. Kunt u aangeven hoe in de brandveiligheid voorzien is bij locaties waar de gemeente
verantwoordelijkheid voor draagt, zoals de crisisopvang?
4. Bent u bereid extra brandveiligheidseisen ten aanzien van minder zelfredzame bewoners op te
nemen in de volgende woonvisie en in de nieuwe (prestatie)afspraken met woningcorporaties?
5.

Welke financiële ondersteuning, al dat niet in het kader van de WMO, kunnen minder
zelfredzame inwoners krijgen om in het kader van brandveiligheid noodzakelijk aanpassingen
aan hun woning te doen?

6. De wijkbrandweerman is het laagdrempelige aanspreekpunt voor onze inwoners over
brandveiligheid en zoekt de bewoners actief op.
Er zijn ook medewerkers van (gemeentelijke) zorginstanties die vanuit hun functie regelmatig
minder zelfredzame inwoners bezoeken en de brandveiligheid als aandachtspunt mee zouden
kunnen nemen.
Bent u bereid deze samenwerking te initiëren en op welke termijn?

Vriendelijke groeten,
Stef van der Pas
Raadslid PvdA Huizen

