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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Rookmelders voor alle Dordtenaren

Geachte fractieleden,

Bij brief van 12 januari 2022, bij ons ingekomen op 12 januari 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie VVD 6 vragen gesteld inzake Rookmelders voor alle Dordtenaren.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u bereid om samen met de Veiligheidsregio een campagne op te 
starten om meer bekendheid te geven aan de regelgeving rondom het 
verplicht plaatsen van rookmelders op alle bouwlagen in bestaande 
bouw?

Antwoord Ja, hiertoe zijn we zeker bereid. Vorig jaar is er, in aanloop naar de 
rookmelderverplichting die op 1 juli 2022 in werking treedt, vanaf half 
maart door Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden 
Stichting reeds extra aandacht aan besteed. Hiervoor is de 
campagneperiode ‘Rookmelders Redden Levens’ gestart. 

Op 1 februari 2022 is de campagne Stop CO-vergiftiging gestart. De 
centrale boodschap in deze campagne is: ‘Stop CO-vergiftiging: 
Controleer, Ventileer, Alarmeer’. Er is voor februari gekozen omdat in 
andere jaren in die maand de meeste slachtoffers vielen. Tevens gaat 
de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) begin maart aan de slag 
met het project Rookmelderplicht. Dit houdt kort in dat woongebouwen 
met meer dan 5 woningen voorlichting krijgen m.b.t. de 
rookmelderplicht. 

Vraag 2. Bent u bereid om daar waar nodig financieel bij te springen en mensen 
die dit niet zelf kunnen betalen voor 01-07-2022 te voorzien van 
rookmelders? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Nee, daartoe zijn we niet zondermeer bereid. Woningeigenaren, ook 
verhuurders, zijn vanuit zorgplicht vanaf 1 juli 2022 verantwoordelijk 
voor de aanwezigheid van rookmelders. De verhuurder is in principe 
ook verantwoordelijk voor het vervangen van de batterijen. 
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Vraag 3. Bent u ermee bekend dat de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in 
2019 ruim 12.000 rookmelders gratis heeft verstrekt ten behoeve van 
woningen in Schiedam? Zo ja en nee, kan onze Veiligheidsregio ook 
zo'n actie organiseren?

Antwoord Ja, wij zijn bekend met het project ‘Veilig Wonen Schiedam’ dat in 
opdracht van Woonplus Schiedam en in samenwerking met gemeente 
Schiedam en Brandweer regio Rijnmond is uitgevoerd. 

Binnen onze eigen gemeente zijn wij reeds in overleg met de 
woningcorporaties en de VRZHZ om bewoners te ondersteunen in de 
voorlichting en toepassing van brandveiligheid, ook ten behoeve van 
rookmelders. Doel is de brandveiligheid in Dordrecht te vergroten.

Vraag 4. Bent u bereid om mensen die niemand in hun omgeving hebben om op 
terug te kunnen vallen, er zorg voor te gaan dragen dat de 
rookmelders ook bevestigd/gemonteerd worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord We gaan uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Velen kunnen 
daarnaast terugvallen op hun eigen netwerk. In de communicatie 
zullen we aandacht besteden aan de mensen waarbij dit niet het geval 
is, zodat zij op weg geholpen kunnen worden (middels instructie of 
mogelijk hulp van een omwonende). 

Vraag 5. Bent u bereid om ook aandacht te besteden aan doven en 
slechthorenden die een rookmelder niet (goed) kunnen horen en hen 
te informeren over alternatieve technische oplossingen die hierin 
voorhanden zijn?

Antwoord Wij zijn het met u eens dat deze doelgroep deze aandacht verdient. 
Wij zullen deze mensen verwijzen naar de website 'Rookmelders 
redden levens' waar informatie wordt verschaft over alternatieve 
technische oplossingen.  

Vraag 6. Bent u bereid om dit "actieplan" van Beter Voor Dordt te omarmen? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord Uw 'actieplan' kan deels op onze steun rekenen. Vele initiatieven, 
rondom voorlichting (bekendheid geven) en aandacht geven aan (zoals 
aan brandveiligheid) worden al door of samen met onze partners 
opgepakt. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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