Brand De Punt
Reactie van college van B&W van Tynaarlo op evaluatie Helsloot

persbericht

Afgelopen najaar is de “commissie Helsloot” op ons verzoek gestart met een
onderzoek naar de manier waarop het crisismanagement en de nazorg hebben
gefunctioneerd tijdens en na de brand in De Punt op 9 mei 2008. De commissie
Helsloot, onder leiding van prof. dr. Ira Helsloot, heeft in juni 2008 een onderzoek naar de oorzaak van de brand opgeleverd – “Helsloot I”. Het tweede rapport van de commissie – Helsloot II- ontvingen wij deze week.
Raderwerk
Wij waarderen de manier waarop de commissie aan de hand van interviews
met vele betrokkenen de gebeurtenissen van 9 mei en de periode daarna op
een correcte manier in beeld heeft gebracht. Het rapport geeft inzicht in het
raderwerk van een rampenbestrijdingsorganisatie die onder zware druk tot acties moet komen. De analyse van de commissie Helsloot geeft duidelijk aan wat
goed is gegaan en welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Wij
trekken daar lering uit, voor ons is dat het belangrijkste doel van de evaluatie.
Wij zullen het rapport aanbieden aan het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om mogelijk ook op regionaal niveau tot aanpassing van procedures te komen. Wij verwachten dat het rapport een bijdrage zal leveren aan een verbeterd optreden van rampenbestrijdingsorganisaties in de toekomst.
Positief met kanttekeningen
Het doet ons goed dat de commissie –naast kanttekeningen- tot een overwegend positieve slotsom komt: De commissie constateert dat de gemeente de
nazorg, zeker na de eerste uren, goed heeft opgepakt. De betrokken brandweerfunctionarissen valt in de ogen van de commissie niets te verwijten, de
rampenbestrijdingsorganisatie heeft naar vermogen gepresteerd en de commissie heeft daar waardering voor uitgesproken. Wij waren vorig jaar onder de
indruk van de complexe organisatie die in zeer korte tijd paraat was. We hebben in de loop van het jaar op een aantal manieren onze dank uitgesproken
aan alle hulpverleners en medewerkers die zich zo volledig hebben ingezet.
De eerste uren van de nazorg
De tekortkomingen die de commissie constateert trekken wij ons aan. De zorg
voor nabestaanden neemt daarbij voor ons een belangrijke plaats in. Terecht
concludeert de commissie dat wij in de eerste uren na de brand, die zo essentieel zijn voor het verwerkingsproces, een aantal zaken beter hadden moeten
organiseren. Wij hebben dat destijds zelf ook geconstateerd en we hebben de
nabestaanden onze excuses daarvoor aangeboden. Juist in die eerste uren zijn
sommige zaken onder invloed van hektiek en emoties – het ging om onze eigen
mensen- anders verlopen dan we ze nu in alle rust zouden voorbereiden. We
zijn er echter van overtuigd dat iedereen op dat moment het uiterste heeft gedaan wat in zijn/haar vermogen lag en met de beste bedoelingen gehandeld
heeft.
Goede opleiding belangrijk
Wij zijn het eens met de commissie dat een goede opleiding, praktijkgericht
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oefenen, een realistische voorbereiding op een flexibele inzet en een voortdurende evaluatie
van processen belangrijk zijn voor het moment dat het erop aan komt. Wees op het ergste voorbereid. Wij hopen dat dat de les is die we niet alleen in Tynaarlo en Drenthe, maar in heel Nederland trekken uit de dramatische gebeurtenissen van 9 mei 2008. We zijn er daarnaast van
overtuigd dat helaas niet alles trainbaar is. In dit soort ernstige gevallen ontkomen we niet aan
improvisaties.

Vries, 15 april 2009..
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