‘Dit moet gewoon de

mooiste organisatie
van Nederland worden’
Voor een interview met de burgemeester is altijd wel een aan-
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leiding. Maar helemaal nu de transitieovereenkomst is gesloten.
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Brandweermannen en -vrouwen
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dat rooster vast vanwege die
beroemde of beruchte bijbaan. Tot
op een bijeenkomst een brandweerman zei: “Burgemeester, kijkt
u wel naar de sociale dingen? Ik
heb h
 elemaal geen b
 edrijf. Ik ben
gescheiden, heb een omgangs
regeling en die is a
 fgestemd op
mijn twee keer 24 uur.” Dat vond
ik indrukwekkend. Iemand anders
bleek vanuit F riesland te kunnen
forenzen, juist vanwege het rooster.
Met dat soort dingen wil ik
uitdrukkelijk rekening houden.
Dus heb ik g
 ezegd: dan is dat voor
vijf jaar van de baan. Maar dan gaan
we wel alles doen om over vijf jaar
Foto: Van der Torren

daarover verantwoord te kunnen
besluiten. Dus met een informatie
plicht, en het inventariseren van dit
soort belangen. Ik heb het bij de
brandweer neergelegd om eigen,
nieuwe manieren van flexibilisering
te vinden. En als dat genoeg

alle partijen nog een flink karwei.
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brandweer, op alle niveaus. Hij weet

worden.’

En die vurig hoopt dat we in een

wat uitrukken is, heeft een regio

paar jaar worden gezien als een
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topbrandweer. Dit moet gewoon de

heeft ervaring met moderniseren.’

‘Dat die discussie over het 24-uurs-

mooiste organisatie van Nederland

rooster voor mij echt een zorg was.

worden. Waarin we e
 lkaar niet

We gaan nu in Amsterdam Zuidoost

Want dat kán de flexibiliteit van de

meer ongelukkig m
 aken. Veertien

huishoudens benaderen, samen

brandweer ernstig in de weg zitten.

of achttien jaar strijd is wel genoeg,

met andere partners. Wat vindt u

Het beeld dat ik een beetje had:

lijkt me. Dat is toch zonde, als je

daarvan?

brandweermannen houden zo aan

zo’n mooie baan hebt?’
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