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Van: Haegens Martine
Verzonden: maandag 17 maart 2014 14:15
Aan: Haegens Martine
Onderwerp: FW: tussenkomst prov

Van: Mr. Greet De Troyer [mailto:greetdt@telenet.be]  
Verzonden: maandag 17 maart 2014 11:25 

 
 
                                       Ninove, 17 maart 2014 
 
 
 
 
                                                                              Tussenkomst Provincieraad 
 
 
Betreft : Vraag 
 
 
Naar aanleiding van de uitnodiging welke wij mochten ontvangen voor de Oost-Vlaamse Staten-Generaal – 
Slim Samenwerken, noodzaakte dit mij dit Slim Samenwerken uit te  breiden naar de brandweerkorpsen. 
 
Ik stel vast dat lokale en regionale besturen meer en meer geconfronteerd worden met budgettaire en 
financiële problemen. 
 
Meer en meer is iedereen er van overtuigd dat het zoeken naar synergiën kan leiden tot grotere 
professionalisering, betere en acuratere dienstverlening aan de burger, zonder dat dit moet leiden tot 
kostenverhoging en per definitie risico op een verhoging van de  belastingen. 
 
Meer en meer trachten steden en gemeenten die synergiën toe te passen binnen hun eigen diensten, in eerste 
instantie door een nauwere samenwerking tussen OCMW en de gemeentelijke diensten. 
 
Op bovenlokaal niveau verloopt de samenwerking moeizamer. 
 
In mijn eigen regio stel ik vast dat, binnen een relatief kleine omschrijving, er meerdere brandweerkorpsen 
actief zijn die al dan niet, in de meeste gevallen, hoofdzakelijk functioneren met vrijwilligers. 
 
Deze korpsen nemen een flink deel in de begrotingen van de lokale besturen, zowel op het vlak van gewone 
als investeringsuitgaven. 
 
Elk korps heeft, en misschien vandaag terecht, de neiging om op alle mogelijke eventualiteiten voorbereid te 
zijn. 
 
Ik weet dat er in het verleden reeds initiatieven genomen zijn om deze korpsen beter te laten samenwerken. 
 
De uitdaging is evenwel zo groot dat ik mij veroorloof om een doorgedreven aandacht en initiatief te vragen 
om op een gestructureerd wijze, vanuit het provinciaal niveau acties te ondernemen om mogelijke synergiën 
qua werking en investering te optimaliseren. 
 
Mag ik daarom vragen :  
 

Greet De Troyer 
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▪ Welke acties er tot nog toe werden ondernomen ? 
▪ Of er reeds resultaten werden geboekt ? 
▪ Of er een stappenplan bestaat om mogelijke synergiën maximaal te optimaliseren ? 
 
Met voorname hoogachting, 
 
Greet De Troyer  
sp-a -  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martine Haegens 
adviseur 
Departement Interne Organisatie 
dienst Griffie 
tel.nr. 09 267 8109 
 

 
 


