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MEDEDELING Nr.2100
Hoofdstuk: Oefeningen.
Onderwerp; Inzetten B.B. bij

vredesrampen.

Zoals U bekend is, is het inzetten van de B.B. voor vredesrampen
officieel slechts mogelijk, indien de Burgemeester als hoofd van^de
stedelijke B.B. dit verzoekt aan de Commissaris van de Koningin in de
Provincie en deze, op zijn beurt, de toestemming verkrijgt van de
Minister van Binnenlandse Zaken.

Slechts bij grote, nationale rampen kan op deze wijze de organisa-
tie der B.B. dienstbaar worden gemaakt aan het bestrijden van de ge-
volgen van vredesrampen, zodat dan een (gehele of gedeeltelijke)
staat van paraatheid van de B.B. wordt afgekondigd. In zulk een geval
treden alle bepalingen van de sociale en financiële voorzieningen
voor de noodwachters in werking.

Nu heeft er zich in Amsterdam in 1957 een omstandigheid voorgedaan,
n.l. de grote brand op Wittenburg, waarbij B.B.-ers zich vrijwillig
en spontaan hebben gemeld om hulp en bijstand te verlenen, welke ook
door de commanderende officieren van brandweer en politie werd aan-
vaard.
Op lofwaardige wijze hebben deze noodwachters zich daarbij gedragen,
hetgeen niet alleen een goede practijkoefening voor hen betekende,
doch tevens van grote propagandistische waarde voor de B.B. is ge-
weest.

Daar evenwel bovengenoemde procedure niet is gevolgd,-en ook niet
kon wórden gevolgd,aangezien het hier geen nationale ramp betrof -
waren op de noodwachters^tijdens hun bijstandverlening de sociale
voorzieningen van de B.B. niet van toepassing.

Teneinde in deze leemte te voorzien wordt door mij het volgende
bepaald.

Indien een vredesramp van grote omvang plaats vindt, waarbij de
B.B.-ers zich spontaan melden, zal het wijkhoofd zich dadelijk voor-
dat die hulp wordt verleend, telefonisch in verbinding stellen met
het H.B.B, en buiten de kantooruren met de Secretaris de Heer Kuiper
tel. 715351, bij diens afwezigheid met het Hfd.van de Buitendienst
de heer v.Leeuwen tel. K 2964-4047 en bij afwezigheid van ook deze
met het plv.H.B.B., de Hr. Mahieu, tel. 730263.

Deze functionarissen hebben de bevoegdheid om de hulpverlening
eventueel tot oefening te verklaren, waardoor de Sociale voorzienin-
gen van toepassing zijn.
Een dwingende voorwaarde is echter dat de bevelvoerende commandanten
van de brandweer^ politie etc, van de 'aangeboden" hulp gebruik wensen
te maken.
Teneinde in den vervolge moeilijkheden te voorkomen, worden de wijk-
hoofden verzocht zich stipt aan deze gedragslijn te houden.
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