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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 13 april 2017 Bijlage : - 

Steller : Anne Hellings Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer BBN 2016-I4603 

Datum document 28-09-2016 

Afzender Drs. H.J.J. Lenferink, Portefeuillehouder Informatievoorziening van het DB 
Veiligheidsberaad 

Geadresseerde Aan de voorzitters Veiligheidsregio 

Onderwerp Bestuurlijke consultatie programma Kernregistraties 

Korte inhoud Het programma Kernregistraties draagt bij aan het realiseren van de Strategische 
Agenda versterking veiligheidsregio’s 2014-2016 van het Veiligheidsberaad. Met 
name voor de vergelijkbaarheid tussen veiligheidsregio’s zijn landelijk uniforme 
begrippen randvoorwaardelijk. 
Een kernregistratie is een overzicht van termen en definities. Kernregistraties vormen 
de basis voor een uniforme uitwisseling van informatie binnen en tussen 
veiligheidsregio’s en met ketenpartners. Kernregistraties zijn daarmee 
randvoorwaardelijk voor onder meer het functioneren van gezamenlijke applicaties en 
voor de vergelijkbaarheid van de prestaties van de veiligheidsregio’s (business 
intelligence). In het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s is daarom 
bestuurlijk vastgesteld dat de kernregistraties landelijk worden beschreven. 
De veiligheidsregio’s wordt in het Veiligheidsberaad van 16 december 2016 gevraagd 
in te stemmen met het voorliggende programmaplan. 
Graag verneem ik uiterlijk 10 november 2016 schriftelijk het standpunt van het 
bestuur van uw Veiligheidsregio. 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4604 

Datum document 28-09-2016 

Afzender Drs. H.J.J. Lenferink, Portefeuillehouder Informatievoorziening van het DB 
Veiligheidsberaad 

Geadresseerde Aan de voorzitters Veiligheidsregio 

Onderwerp Bestuurlijke consultatie programma Gemeenschappelijke applicaties 

Korte inhoud Het programma Gemeenschappelijke applicaties draagt bij aan een compacter en 
landelijk uniformer applicatielandschap van de veiligheidsregio’s en daarmee aan: 

 minder applicaties; 

 efficiënter beheer en gebruik van applicaties; 

 eenvoudiger uitwisselen van gegevens tussen regio’s en daardoor stimuleren 
van de samenwerking tussen regio’s en met partners; 

 minder maatwerk, omdat leveranciers zich baseren op landelijke eisenpakketten; 

 kostenbesparing. 
De veiligheidsregio’s wordt in het Veiligheidsberaad van 16 december 2016 gevraagd 
in te stemmen met het voorliggende programmaplan. 
Graag verneem ik uiterlijk 10 november 2016 schriftelijk het standpunt van het 
bestuur van uw Veiligheidsregio. 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4602 

Datum document 28-09-2016 

Afzender Drs. H.J.J. Lenferink, Portefeuillehouder Informatievoorziening van het DB 
Veiligheidsberaad 

Voorstel     

AGP 2a.a      
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Geadresseerde Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's 

Onderwerp Zienswijze jaarplan IFV 

Korte inhoud Bijgevoegd treft u het conceptjaarplan en de begroting 2017 van het IFV aan dat 
conform de Wet Veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan de besturen van de 
veiligheidsregio’s wordt voorgelegd. 
Afgelopen week zijn we geconfronteerd met een zeer onverwachte ontwikkeling. In de 
Miljoenennota 2017 is een niet aangekondigde bezuiniging op het IFV opgenomen 
van € 1 miljoen per jaar vanaf 2019. 
In het jaarplan wordt een kostendekkende begroting gepresenteerd waaruit blijkt dat 
er sprake is van een financieel gezonde organisatie in meerjarig perspectief. Echter 
de voorstellen om de extra taakstelling te verwerken zijn nog niet opgenomen en 
kunnen aanleiding vormen de begroting 2017 bij te stellen. Wij zullen u hierover zo 
snel mogelijk informeren, zodat bij de behandeling van het jaarplan in december een 
aangepaste begroting gepresenteerd kan worden. Overigens heeft het jaarplan voor 
de bijdrage van de veiligheidsregio’s aan het IFV geen gevolgen en sluit het volledig 
aan op de kaderbrief van maart 2016. 
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 16 november 2016. Hiervoor wordt de 
termijn van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en 
verwerkt zodat het algemeen bestuur IFV deze op 16 december 2016 kan betrekken 
in de behandeling van het jaarplan. 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4597 

Datum document 3-10-2016 

Afzender Waterschap de Dommel, Jo van de Griend procesmanager Calamiteitenzorg 

Geadresseerde Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Procesevaluatie calamiteitenorganisatie wateroverlast 

Korte inhoud Zoals u zult weten heeft Waterschap de Dommel vanaf eind mei 2016 te kampen 
gehad met ernstige wateroverlast.  
Als gevolg hiervan is onze calamiteitenorganisatie in werking getreden welke op 20 
juni 2016 naar de reguliere bedrijfsvoering kon worden afgeschaald. Als zodanig 
opgeschaalde calamiteiten worden door ons geëvalueerd, in dit geval wordt u het 
opgestelde evaluatierapport Wateroverlast 2016 aangeboden. 
De komende tijd zullen de aanbevelingen/leerpunten uit de procesevaluatie worden 
uitgewerkt. Indien van toepassing zullen wij hierover contact met u opnemen. 
Wij verzoeken u het rapport enkel voor intern gebruik aan te wenden en niet naar 
derden te sturen. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4614 

Datum document 5-10-2016 

Afzender G.A. van der Steur, de minister van VenJ 

Geadresseerde Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017 

Korte inhoud Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeer ik u ter voorbereiding op de 
komende jaarwisseling over een aantal thema’s. 
Het verloop van de jaarwisseling zal worden gerapporteerd. Om een goed beeld te 
krijgen van geweldincidenten tegen hulpverleners wordt nauw samengewerkt met de 
hulpverleningsdiensten. Richtlijnen over de wijze waarop informatie-uitwisseling zal 
plaatsvinden wordt onder deze diensten verspreid. 

Behandelaar Paul de Vet, Carolien Angevaren en Joost Knopper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4632 

Datum document 25-10-2016 

Afzender H.W.M. Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

Geadresseerde Voorzitters v.d. besturen v.d. Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Loon- en prijsstelling BDuR 2016 

Korte inhoud De ophoging is niet van toepassing op de bedragen ex artikel 8.2 van het Besluit 
Veiligheidsregio’s. De ophoging heeft een meerjarige doorwerking. 
Brabant-Noord Bedrag loonbijstelling 2016 € 63.397. 
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Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4651 

Datum document 31-10-2016 

Afzender J.G. Bos, Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie, Min. van VenJ 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Definitief regiobeeld 

Korte inhoud Voor de  Staat van de rampenbestrijding 2016 stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie 
van elke Veiligheidsregio een regiobeeld op. 
Het definitieve regiobeeld van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wijkt qua 
beoordeling niet af ten opzichten van het regiobeeld dat met u besproken is tijdens 
het bestuurlijke gesprek. 
De Inspectie constateert dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord de samenhang 
tussen de verschillende planen, de samenwerking met netwerkpartners, de 
interregionale samenwerking en de kwaliteitszorg in de basis op orde heeft. De 
samenwerking met gemeenten en het evalueren van incidenten is op niveau. Het 
inzicht in de vakbekwaamheid van multi-functionarissen is voor verbetering vatbaar. 
De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader, over het 
algemeen in de basis op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering 
zijn overwegend in de basis op orde. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4650 

Datum document 3-11-2016 

Afzender Mw. Drs. E. Breebaart, hfd. Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant 

Geadresseerde Alle Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Brabant 

Onderwerp Uitnodiging bijeenkomst Interbestuurlijk Toezicht 

Korte inhoud Het doel van de bijeenkomst op 15 december a.s. is om u te informeren over het hoe 
en waarom van het Interbestuurlijk Toezicht zoals wij dit op gemeenschappelijke 
regelingen uitoefenen. En over de nieuwe ontwikkelingen die voor het komende jaar 
op stapel staan. 
Het toezicht op gemeenschappelijke regelingen heeft betrekking op: 

 Archief- en informatiebeheer en 

 Financieel toezicht 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I46 

Datum document 10-11-2016 

Afzender P. Th. Gelton, directeur Weerbaarheidverhoging, NCTV Min. van VenJ 

Geadresseerde Voorzitters en Directeuren Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Controle NL-Alert 5 december 2016 

Korte inhoud Op 5 december a.s. staat het volgende landelijke controlebericht NL-Alert gepland. 
De publiekscampagne begint op 14 november 2016. Nadien zal de naamsbekendheid 
van NL-Alert onder burgers worden onderzocht. 
Op 5 juni 2017 zal er wederom een landelijk controlebericht worden verzonden. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4658 

Datum document 8-11-2016 

Afzender J.H.W. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 

Geadresseerde Aan de voorzitters Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Migratie C2000 

Korte inhoud Het vernieuwde C2000 is technisch gereed, getest en opgeleverd op 15 augustus 
2017. Om het vernieuwde systeem landelijk ook in gebruik te kunnen nemen is een 
voorwaarde dat alle centralisten worden opgeleid. 
De vertegenwoordiger van het Veiligheidsberaad in de stuurgroep Vernieuwing heeft 
de hoofden GMK dan ook verzocht om uiterlijk 30 november 2016 inzicht te geven in 
de opleidingsplannen per meldkamer. 
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Behandelaar Joost Knopper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4663 

Datum document 11-11-2016 

Afzender H.M.F. Bruls, Voorzitter Veiligheidsberaad 

Geadresseerde Aan de voorzitters Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Gesprek onderzoekscommissie inzake doorlichting Veiligheidsberaad 

Korte inhoud In de vergadering van het Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016 is ingestemd met het 
voorstel tot het uitvoeren van een doorlichting, gericht op het functioneren van het 
Veiligheidsberaad. Hiervoor is een externe onderzoekscommissie ingericht, 
bestaande uit de heren R.J. Hoekstra en H.B. Eenhoorn. 
Met deze brief informeer ik u dat de onderzoekscommissie met elke voorzitter 
veiligheidsregio een afspraak gaat plannen. 

Behandelaar Anne Hellings 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I723 

Datum document 7-12-2016 

Afzender G.A. van der Steur, de Minister van Veiligheid en Justitie 

Geadresseerde Aan de voorzitters van de besturen van de Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Aanbieding beleidsreactie Staat van de Rampenbestrijding 2016 

Korte inhoud Hierbij bied ik u de beleidsreactie aan zoals ik deze op 7 december jongstleden naar 
de Tweede Kamer heb verzonden. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4765 

Datum document 21-12-2016 

Afzender G.A. van der Steur, de Minister van Veiligheid en Justitie 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio 

Onderwerp Nationaal Veiligheidsprofiel 

Korte inhoud Bij brief van 12 december 2016 is aan de Tweede Kamer gezonden het Nationaal 
Veiligheidsprofiel (NVP), een vierjaarlijks all hazard overzicht van de risico’s van 
verschillende rampen, dreigingen en crises die onze samenleving mogelijk kunnen 
ontwrichten. Bijgaand zend ik u daar van afschrift. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2016-I4729 

Datum document 23-12-2016 

Afzender drs. L.H.J. Verheijen, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas 
mr. drs. P.C.G. Glas, Watergraaf waterschap De Dommel 

Geadresseerde Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Samenwerking in de waterkolom bij calamiteiten 

Korte inhoud Voorbereidend op eventuele hoogwatersituaties hebben de waterbeheerders 
gezamenlijk een samenwerkingskaart vastgesteld Hierop staand de mogelijke 
maatregelen die wij kunnen treffen tijdens hoogwatersituaties. 
Voor de regio ’s-Hertogenbosch is specifiek ingezoomd op de waterbergingslocaties 
in die regio. En is in onderlinge afstemming de inzetvolgorde waterbergingen rond 
’s-Hertogenbosch bepaald. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-I4761 
BBN 2017-I4787 (doorzending Rijkswaterstaat) 
BBN 2017-I4788 (doorzending gemeente Grave) 

Datum document 3-1-2017 

Afzender Reinier Vermeer, verslaggever/redacteur Omroep Gelderland 

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Wob-verzoek aanvaring Thompsonbrug Nederasselt/Grave 
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Korte inhoud Verzoek om een kopie van alle brondocumenten en communicatie m.b.t. het incident 
op 29 en 30 december 2016. 

Behandelaar Jan Baas 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-I4770 

Datum document 6-1-2017 

Afzender CDK’s provincie Noord-Brabant, Gelderland en Limburg 

Geadresseerde Voorzitters VRBN, VRGZ en VRLN 

Onderwerp Incident 29-12-2016 Thompsonbrug Nederasselt/Grave 

Korte inhoud De CDK’s pleiten ervoor dit incident grondig te laten onderzoeken. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-Ixxxx 

Datum document 27-1-2017 

Afzender hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, mevrouw P.T.A.M. Kalfs 

Geadresseerde Voorzitter VRBN 

Onderwerp Offertevraag evaluatie alarmering, opschaling, communicatie en het delen van 
informatie gedurende de eerste uren van het incident stuw Grave 

Korte inhoud Het verzoek van de zeven betrokken partijen aan Rijkswaterstaat, om 3 offertes op te 
vragen tbv het onderzoek mbt het incident ‘stuw Grave’ en betrokken te worden bij de 
uiteindelijke selectie, zal worden gehonoreerd. 
Dat geldt ook voor het verzoek de regie over het onderzoek neer te legen bij een 
brede klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 7 betrokken 
organisaties i.p.v. bij het DCC van het ministerie. 
Met het oog op een vlot verloop van het onderzoek verzoek ik u zich reeds voor te 
bereiden op het verstrekken van een feitenrelaas en de relevante protocollen 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
UITGEGANE STUKKEN 

 
Briefnummer BBN 2016-U3311 

Datum document 30-09-2016 

Afzender het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde De Colleges van B&W en griffiers van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Opschorten behandeling aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBN 

Korte inhoud De inwerkingtreding van de aangepaste gemeenschappelijke regeling is voorzien op  
1 januari 2017. Gelet op het besluitvormingsproces wordt uw college verzocht om in 
afwachting van het externe juridisch advies de behandeling tijdelijk op te schorten, en 
alsdan voor 15 december 2016 het wijzigingsbesluit vast te stellen. 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
 
Briefnummer BBN 2016-U3330 

Datum document 7-10-2016 

Afzender het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde De Colleges van B&W en griffiers van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Juridisch advies omtrent aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBN 

Korte inhoud De extern juridisch adviseur is van mening dat de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen geen ruimte laat het algemeen bestuur te laten besluiten over een 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling, ook niet voor wijzigingen van 
ondergeschikt belang. 
Het bestuur stond en staat een vermindering van de bestuurlijke drukte voor ogen. 
Daarom zullen we het extern juridisch advies nader bestuderen en bezien op welke 
wijze we de beoogde vermindering van de bestuurlijke en administratieve lastendruk 
kunnen vormgeven. 
Het dagelijks bestuur streeft ernaar u op 20 oktober een gewijzigd voorstel te kunnen 
voorleggen. Gelet op het besluitvormingsproces wordt uw college verzocht om in 
afwachting van het gewijzigde voorstel de behandeling tijdelijk op te schorten. 
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Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer BBN 2016-U3334 

Datum document 20-10-2016 

Afzender Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde Colleges van B&W en griffiers van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Gewijzigd voorstel aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBN 

Korte inhoud Omdat het dagelijks bestuur verdere misverstanden wil voorkomen, treft u hierbij een 
wijzigingsvoorstel aan waarin de eerdergenoemde bepaling is geschrapt en dat in 
overeenstemming is met het extern juridisch advies. 
Gewenste toekomstige administratieve wijzigingen zullen voortaan worden verzameld 
en eenmaal per twee jaar als wijziging aan u worden voorgelegd. 
In het bijgevoegde voorstel zijn de aanpassingen geel gemarkeerd.  
Het dagelijks bestuur verzoekt de colleges het besluitvormingsproces weer op te 
pakken en voor 15 december 2016 het wijzigingsbesluit vast te stellen 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer BBN 2016-U3316 

Datum document 20-10-2016 

Afzender het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde De raad van de gemeente Uden 

Onderwerp Reactie op negatieve zienswijze Programmabegroting 2017 

Korte inhoud In uw brief van 7 juli 2016 geeft u aan dat u in uw vergadering van 7 juli 2016 
besloten heeft een negatieve zienswijze uit te brengen op de Programmabegroting 
2017 van onze Veiligheidsregio. In deze brief verzoekt u tevens om een bestuurlijke 
reactie hierop. 
In onderhavige brief is zowel de procedure als de inhoud van de gedane analyses 
met name m.b.t. de gemeente Uden toegelicht. 

Behandelaar Anne Hellings 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer BBN 2016-U3320 

Datum document 28-09-2016 

Afzender dr. ir. P. Verlaan, Regionaal commandant Brandweer 

Geadresseerde De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Toezichtstrategie brandveiligheid 

Korte inhoud Met dit schrijven wil ik u de toezichtstrategie brandveiligheid aanbieden welke tot 
stand is gekomen in samenwerking met de gemeenten in Brabant-Noord. Ik wil u 
vragen om deze strategie op te nemen in uw toezicht- en handhavingsbeleid voor de 
uitvoering van het onderdeel brandveiligheid. 

Behandelaar Joris van Hest 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer BBN 2016-U3363 

Datum document 14-11-2016 

Afzender Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde IFV Instituut Fysieke Veiligheid, Voorzitter Dagelijks Bestuur mevrouw G.H. Faber 

Onderwerp Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2017 

Korte inhoud Wij stemmen in met het nu voorliggende jaarplan en begroting IFV 2017 versie 1.0, 
d.d. 27 september 2016, maar spreken tevens de verwachting uit dat jaarplan en 
begroting IFV 2018 wél aan onze verwachtingen zal voldoen. 

 Voorafgaand aan de geplande vergadering van 16 december 2016 ontvangen wij 
graag een puntsgewijze toelichting op onze reactie per onderwerp. 

 Wij stemmen niet in met uw voorstel waarin u aangeeft voornemens te zijn om 

op 16 december 2016 een aangepaste begroting ter besluitvorming voor te 
leggen. Aanpassingen van het nu voorliggende jaarplan dienen separaat ter 
besluitvorming aan het bestuur te worden voorgelegd. 

 Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), voor haar jaarverantwoording 
valt het IFV onder de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties 
zonder winststreven (RJ 640). Deze richtlijn is ons inziens onvoldoende gezien 
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de omvang en de taken van het IFV en om onze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een transparant jaarplan zou meer 
inzicht moeten verschaffen. 

 Wij roepen uw organisatie daarom op om in contact treden met het netwerk 
Finance & Control om in gezamenlijkheid de eerder gegeven adviezen en 
handreikingen te bespreken en samen te bezien in hoeverre het IFV de 
gevraagde transparantie kan vormgeven. Met als stip op de horizon een 
bestuurlijk vastgestelde ‘regeling begroting en verantwoording IFV’ 

Behandelaar Niek Mertens 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer BBN 2016-U3372 

Datum document 14-11-2016 

Afzender Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde Veiligheidsberaad, drs. H.J.J. Lenferink, portefeuillehouder Informatievoorziening 

Onderwerp Zienswijze programma’s kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties 

Korte inhoud Veiligheidsregio Brabant Noord is van mening dat het programma Kernregistraties 
bijdraagt aan het uniform opslaan en uitwisselen van gegevens. Door het definiëren 
van kernregistraties ontstaat er een basis voor uniforme uitwisseling van informatie 
binnen en tussen de veiligheidsregio’s. Risico’s van het programmaplan zijn met 
name het feit dat de kosten per afzonderlijke kernregistratie nog niet bekend zijn 
omdat er per kernregistratie nog een businesscase opgesteld dient te worden. 
Hierdoor hebben wij geen enkel zicht op de financiële inspanning die van onze 
veiligheidsregio wordt verwacht. Een ander aandachtspunt is het feit dat de 
verschillende veiligheidsregio’s zich in verschillende ontwikkelingsfasen bevinden als 
het gaat om het werken met kernregistraties. Hierdoor bestaat het risico dat 
verschillende regio’s niet of pas op een later stadium bij het programma zullen 
aanhaken. Niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de financiering van het 
programma en de bijdragen van de veiligheidsregio’s die wel vanaf de start zullen 
deelnemen. 
 
Wij hebben met waardering kennis genomen van uw initiatief om landelijke afspraken 
te maken over de aanschaf van gemeenschappelijke applicaties. Hierdoor wordt de 
uitwisseling van data en kennis op eenvoudige en uniforme wijze mogelijk. Wel willen 
wij een kanttekening plaatsen bij de omstandigheid dat vrijwel alle veiligheidsregio’s 
inmiddels onder eigen regie applicaties hebben ontwikkeld of ingekocht en hierdoor 
gebonden zijn aan meerjarige contracten en verplichtingen naar leveranciers. Het 
overstappen naar gemeenschappelijke applicaties zal een overgangstermijn 
noodzakelijk maken om af te kunnen schrijven op bestaande regionale applicaties en 
lopende contracten te kunnen beëindigen. Consequentie hiervan is dat een aantal 
veiligheidsregio’s niet bij de start, doch pas in de komende jaren aan het programma 
zullen deelnemen. Onduidelijk is wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor de 
veiligheidsregio’s die wel vanaf de start aan het programma zullen willen deelnemen.   
De Veiligheidsregio Brabant Noord vindt het noodzakelijk dat voor aanvang van een 
mogelijke, inkoop en inrichting van een gemeenschappelijk applicatie een 
businesscase wordt opgesteld zodat de financiële consequenties voor de 
afzonderlijke veiligheidsregio’s van de doorvoering van het programma 
Gemeenschappelijke Applicaties duidelijk zijn. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde algemene opmerkingen en de hierboven 
benoemde risico’s en onder het voorbehoud van het geven van een helder inzicht van 
de concrete financiële inspanningen die van de veiligheidsregio’s worden verwacht 
stemt de Veiligheidsregio Brabant-Noord in met het programma Kernregistraties en 
het programmaplan Gemeenschappelijke applicaties. 
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Onderwerp Schriftelijke reactie op ontwerp amvb’s tweede tranche wijziging Besluit 
Veiligheidsregio’s en Besluit Personeel veiligheidsregio’s  

Korte inhoud De voorgestelde wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s in verband met 
de aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de 
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brandweer betreft enkele naamswijzigingen en technische aanpassingen.  
In de nieuwe tekst van artikel 2, tweede lid en in de Nota van toelichting wordt 
abusievelijk gesproken over functies bij de GHOR, daar waar rollen zijn bedoeld. 
Voorts komt de naamstelling van de verschillende GHOR-rollen niet overeen met die 
van het Crisismodel GHOR en de landelijke kwalificatiedossiers. Ik stel u voor de 
minister van Veiligheid & Justitie te adviseren de tekst van artikel 2, tweede lid hierop 
aan te passen. 
De voorgestelde wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met 
flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de 
regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere 
onderwerpen betreft enkele technische aanpassingen en geven mij geen aanleiding 
tot opmerkingen of verbetersuggesties.   
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