
Vergadering  Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  
Plaats Raadszaal, Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2,  5341 GM OSS 
Datum 13 april 2017 
Tijdstip 09.30 uur- 12.00 uur 
 

Gremium & 
bijlagen 

  AGENDA 

09.30 uur 1. Opening 

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
./. 
./. 

 

2a. Bestuur 
a. Ingekomen en uitgegane stukken 
b. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 20 oktober 2016, 8 

december 2016 en 26 januari 2017. 

 2b. Politie 

 2c. Hoofdofficier van Justitie 

 2d. Brandweer 

 2e. GHOR  

 2f. Bevolkingszorg 

 2g. Waterschap Aa  en Maas 

 2h. Defensie 

 2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

   

 3. Verslagen 

                ./. 3a Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur  d.d. 10 november 2016 

   

  TER  BESLUITVORMING 

./. 4. Regionaal Crisisplan 2016 – 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

./. 5. Staat van de rampenbestrijding 2016 

./. 6. Beleidskader 2018 

   

  TER INFORMATIE 

./. 7. Convenant uitwijk meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 

   

                  8. Rondvraag 

   

 9. Themagedeelte: Stand van zaken vorming Meldkamer Oost-Brabant  

   

 10. Sluiting 

 
 
Volgende vergadering:  7 juli 2017, aanvang 09.30 uur  
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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. 

Behandelaar Piet van Beurden 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer 2017-U3450 

Datum document 31-1-2017 

Afzender Voorzitter veiligheidsregio 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsberaad 

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.   

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie (ter informatie) 20-02-2017 

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 16-03-2017 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 13-04-2017 

    

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken. 

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

 
 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 
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Vastgestelde besluitenlijst schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d. 8 december 

2016. 

Vergaderstukken zijn voorgelegd aan: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. 

H.A.G. Hellegers, drs. J. Hamming, mr. W.A.G. Hillenaar, dr.ir. P. Verlaan, mr. A. Heil,  drs. K. van Esch, drs. L.H.J. 

Verheijen, mr. J. Smarius, kolonel J. Doense, mr. J.J. Smilde en C.Q. Boot. 

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken 

Besluiten: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van de ingekomen en 

uitgegane stukken. 

3a. Concept-verslag Dagelijks 

Bestuur d.d. 20 oktober 2016 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 20 oktober 2016 

conform concept vast. 

 

3b. Concept-besluitenlijst Dagelijks 

Bestuur d.d. 20 oktober 2016 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering op 20 oktober 

2016 conform concept vast. 

4. Voorstellen 31e, 33e, 34e en 35e 

wijziging Rechtspositie 

Brandweer Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 

a. Onder het voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad ex artikel 27 Wet 

op de ondernemingsraden vast te stellen de 31e wijziging van de 

Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-Noord. 

b. Vast te stellen de 33e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-

Noord. 

c. Vast te stellen de 34e en 35e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer 

Brabant-Noord. 

5. Regionaal Crisisplan 2016 – 

2019 Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan onderstaande 

beslispunten en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn 

vergadering op 13 april 2017: 

a. Het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2016 – 2019 vast te stellen. 

b. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) 2016 vast te 

stellen. 

6. Uitvoering op orde in Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het 

voortgangsdocument “Uitvoering op orde in Brabant-Noord” versie oktober 2016.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 januari 2017. 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts dr.ir. P. Verlaan MCDm 
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d.  26 januari 2017. 

Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. J. Hamming, 

drs. H.A.G. Hellegers, drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, mr. A. Heil,  K. Arts MSc 

en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig met bericht van verhindering: mr. W.A.G. Hillenaar en mr. J. Smarius  

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

3a. Concept-besluitenlijst Dagelijks 

Bestuur d.d. 8 december 2016 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 8 december 2016 

gehouden schriftelijke ronde conform concept vast te stellen. 

4. Staat van de rampenbestrijding Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. Kennis te nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 en het daarbij 

behorende regiobeeld voor Brabant-Noord 

2. In te stemmen met de conclusies en regionale aanpak van de conclusies en 

aanbevelingen. 

3. Dit voorstel en de Staat van de rampenbestrijding 2016 ter instemming voor te leggen 

aan het Algemeen Bestuur. 

 

4a. Beslissing op klacht mevrouw 

Van Herpen 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de klacht van mevrouw Van Herpen 

ongegrond te verklaren. 

5. Aanvaring stuw Nederasselt d.d. 

29 december 2016 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de verstrekte mondelinge informatie 

en wacht de verdere ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de incident- en 

gevolgbestrijding af. 

 

6. Concept-beleidskader 2018 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het voorgelegde 

aangepaste ontwerp-beleidskader 2018 en dit met een positief advies voor het geven van 

een zienswijze aan de colleges van B&W en de gemeenteraden aan te bieden. 

 

7. Stand van zaken wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de stand van zaken met betrekking tot de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

voor kennisgeving aan. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 16 maart 2017. 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts dr.ir. P. Verlaan MCDm 
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     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 10 november 2016, Raadszaal 

Gemeentehuis Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch 

Aanwezig:  

Mevr. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. H.A.G. Hellegers, drs. J. Hamming, mr. W.A.G. Hillenaar, M. Fränzel 

MSc, M. Buijs, A. Walraven, A.M.H. Bakermans, A.M.H. Roolvink, K.W.Th. van Soest , mevr. drs. M.A.H. Moorman, mevr. J. 

Zwijnenburg-Van der Vliet, R.J. van de Mortel, ing. P. Maas, P.M.J.H. Bos, dr.ir. P. Verlaan MCDm, mevr. drs. K. van Esch,  

mr. J.J. Smilde, Kolonel J. Doense en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig (met bericht van verhindering):  

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mevr. M.L.P. Sijbers, mevr. J. Eugster-Van Bergeijk en de heren mr. J.C.M. Pommer,  mr. J.J. 

Smilde, mr. A. Heil, drs. L.H.J. Verheijen en mr. J. Smarius.  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Fränzel, die vandaag voor 

het eerst als waarnemend burgemeester van Veghel aan de vergadering deelneemt. Berichten van verhindering zijn 

ontvangen van de dames Sijbers en Eugster-Van Bergeijk en van de heren Rombouts, Pommer, Smilde, Heil, Verheijen en 

Smarius. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2a.a Ingekomen stukken  

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan. 

2a.b Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 9 juni en 15 september 2016. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijst van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 9 juni 2016 en 

15 september 2016 voor kennisgeving aan. 

2b. Politie 

Geen mededelingen. 

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

De heer Verlaan deelt mee dat de landelijke vakbondsacties naar aanleiding van de nadelige inkomensgevolgen voor 

brandweermedewerkers in de 24-uurs beroepsdienst als gevolg van de fiscale behandeling van uitkeringen in het kader van 

het FLO-overgangsrecht inmiddels zijn beëindigd. Er wordt landelijk een oplossing uitgewerkt.   
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Wegens vertrek van de heer Mertens naar een functie elders is de functie sectorhoofd Bedrijfsvoering per 1 januari 2017 

vacant. Voorlopig en in afwachting van de resultaten van een advies over de inrichting van de sector Bedrijfsvoering zal de 

functie door tijdelijke inhuur worden vervuld. 

2e. GHOR 

Mevrouw Van Esch deelt mee dat momenteel sprake is van uitbraken van vogelgriep. Als voorzorgsmaatregel geldt een 

ophokplicht voor pluimvee voor de professionele pluimveehouderijsector, vooralsnog niet voor hobbyboeren. Op de site van 

de GGD zal informatie worden geplaatst. 

De heer Buijs vraagt hoe en door wie de ophokplicht wordt aangestuurd en welke rol de burgemeesters daarbij hebben. 

Mevrouw Van Esch antwoordt dat het ministerie van Economische Zaken de aansturing verzorgt. Ze zegt toe op korte 

termijn aan de burgemeesters informatie nadere informatie toe te zullen zenden. 

2f. Bevolkingszorg 

De voorzitter heeft aan een brief van de Commissaris van de Koning te hebben ontvangen met het verzoek voor 28 

november 2016 opgave te doen van door gemeenten gemaakte extra kosten ter voorbereiding van het beschikbaar stellen 

van opvangplaatsen voor vluchtelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

De heer Doense bericht dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) op 11 november 2016 

een symposium organiseert over de organisatie van de crisisbeheersing. Ter gelegenheid daarvan zal een boek worden 

gepresenteerd waarin kritiek onder woorden wordt gebracht over de huidige organisatie van de crisisbeheersing. Het 

ministerie van Defensie neemt afstand van de conclusies van bedoeld boek en de organisatie van het symposium.  

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

De heer Verlaan deelt mee dat in de maand december 2016 de jaarlijkse systeemoefening rampenbestrijding en 

crisisbeheersing zal worden gehouden. 

De voorzitter merkt op dat deelname aan de systeemoefening grote prioriteit verdient. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 7 juli 2016 

De heer Van de Mortel merkt met betrekking tot agendapunt 11 Stand van zaken taakuitvoering Brandweer Brabant-Noord 

op pagina 6 onderaan en pagina 7 bovenaan op dat hij inmiddels wel signalen heeft ontvangen van brandweervrijwilligers in 

de gemeente Vught waaruit onvrede met de doorgevoerde bezuinigingen en met wijzigingen in de taakuitvoering naar voren 

komt.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 7 juli 2016 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

TER BESLUITVORMING 

4.   Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
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De voorzitter licht het voorstel toe. Drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben gezamenlijke beleidsregels opgesteld voor 

bereikbaarheid van gebouwen voor hulpverleningsdiensten en de bluswatervoorziening voor de brandweer. Deze 

beleidsregels vormen de grondslag voor advisering aan de colleges van B&W door Brandweer Brabant-Noord over de 

toepassing van het Bouwbesluit 2012. Deze beleidsregels, die ter bekrachtiging aan de colleges van B&W zullen worden 

voorgelegd, vormen ook de grondslag waarop de businesscase brandkranen zal worden uitgewerkt.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:  

a. In te stemmen met de Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

b. De Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening ter vaststelling voor te leggen aan de colleges van B&W van 

gemeenten in Brabant-Noord. 

 

5.  Bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Maas vraagt met betrekking tot “Overige goederen en diensten” op pagina 8 van de bijlage bij de bestuurs-

rapportage 2016 waarom op verzoek van de Provincie Noord-Brabant € 50.000 is toegezegd voor de bekostiging van 

activiteiten ter voorbereiding van de opvang van vluchtelingen? 

 

De voorzitter antwoordt dat de gevraagde bijdrage bedoeld was om kosten van  externe inhuur van deskundigen voor het 

verwerven van opvanglocaties voor vluchtelingen te kunnen dekken. Inwilliging van het verzoek van de provincie was naar 

het oordeel van het Dagelijks Bestuur de meest praktische oplossing om in de begin 2016 nog actuele problemen te 

voorzien. Vanwege de inmiddels teruggelopen instroom van asielzoekers uit Syrië wordt niet meer verwacht dat het 

gevraagde bedrag ook daadwerkelijk zal worden besteed.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om de Bestuursrapportage 2016 vast te 

stellen. 

 

6.  Investeringsplan Meldkamer Oost-Brabant en tweede Begrotingswijziging 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. Het investeringsplan Meldkamer Oost-Brabant ad € 12.050.000 vast te stellen. 
b. De tweede wijziging van de Programmabegrotingswijziging 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 
 

7.  Derde Begrotingswijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

 

De heer Maas verwijst naar de voorgestelde verhoging van de investeringsbudgetten vervanging voer- en vaartuigen als 

gevolg van de nieuwe visie op incidentbestrijding. Bij eerdere discussies had de veiligheidsregio het standpunt dat aan 

afschrijvingstermijnen strak de hand moet worden gehouden. Nu wordt meer genuanceerd met afschrijvingstermijnen 

omgegaan en de heer Maas onderschrijft dit van harte.  

 

De voorzitter voegt hieraan toe dat door de schaalgrootte van de veiligheidsregio meer mogelijkheden tot verschuivingen in 

investeringen zijn ontstaan. 

 

De heer Hillenaar voegt hieraan dat de opgedragen bezuinigingen eveneens tot uitstel en beperking van investeringen 

noodzaakt.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. De derde wijziging van de Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage 1 vast te stellen. 
b. De gewijzigde investeringsplannen 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage 1 vast te stellen. 
 
8.   Huisvestingsplan brandweer, visie kantoorlocaties 

 

De heer Buijs licht het voorstel toe.  
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De heer Maas wijst op de doorvoering van het nieuwe werken bij de gemeenten en de afnemende behoefte aan 

kantoorruimte die daarbij wordt gerealiseerd.  

 

De heer Fränzel is in het verlengde van de opmerking van de heer Maas en de doorvoering van locatie onafhankelijk werken 

van mening dat niet zondermeer in kantoorgebouwen moet worden geïnvesteerd. 

 

De heer Hillenaar merkt op dat de beschikbaarheid voor het vervullen van operationele diensten eisen stelt aan de spreiding 

van kantoorlocaties binnen de veiligheidsregio. 

 

De heer Buijs antwoordt dat met de door de vorige sprekers genoemde aandachtspunten in het voorliggende advies 

uiteraard is rekening gehouden. 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans spreekt haar waardering uit voor het werk van de bestuurlijke werkgroep huisvesting onder 

leiding van de heer Buijs en van de ambtelijke werkgroep onder leiding van mevrouw Woestenberg met ondersteuning van 

mevrouw Hellings. Zij heeft echter moeite met de voorgestelde oplossing waardoor de tot nu toe in de Gemeente Oss 

ondergebrachte capaciteit op het gebied van Risicobeheersing elders zal worden gehuisvest.  Daardoor verdwijnt 

deskundigheid uit de gemeente Oss waar de meeste BRZO-bedrijven in Brabant-Noord zijn gehuisvest. Zij begrijpt dat de 

veiligheidsregio vanwege de behoefte aan samenhang en onderlinge afstemming de beschikbare capaciteit wil 

concentreren. Anderzijds zal zij niet accepteren dat de beschikbare capaciteit anders dan voor zover dit uit operationele 

overwegingen noodzakelijk is over andere locaties dan de in ’s-Hertogenbosch te vestigen hoofdvestiging en de in de 

driehoek Mill-Zeeland-Uden te vestigen nevenlocatie zal worden verspreid. Voorts verlangt het college van B&W van Oss dat 

de veiligheidsregio aangesloten blijft op de ontwikkelingen binnen de BRZO-bedrijven en de Gemeente Oss adequaat blijft 

informeren en adviseren. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat der huisvestingsplannen niet tot verandering in de advisering van alle gemeenten in Brabant-

Noord zullen leiden. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. In te stemmen met de visie huisvesting brandweer waarbij de hoofdlocatie aan het “Veiligheidsplein” in ’s-
Hertogenbosch zal moeten worden gerealiseerd en de nevenlocatie in de driehoek Mill- Zeeland – Uden. 

b. De regionaal commandant brandweer opdracht te geven deze visie nader uit te werken in een plan van aanpak, 
voorzien van een investerings- en dekkingsplan en deze opnieuw ter besluitvorming voor te leggen. 

 
8a. Controleprotocol 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het controleprotocol voor de 

accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 
TER INFORMATIE 

 
9.  Informeren over ontwikkelingen rond risicovolle bedrijven 

 

De heer Verlaan licht het voorstel toe. Inmiddels is de Europese SEVESO richtlijn III doorgevoerd waardoor per 1 juni 2015 

het gewijzigde “Besluit risico’s en zware ongevallen 2015” in werking is getreden. Als gevolg daarvan zullen meer bedrijven 

onder de reikwijdte van dit besluit vallen en zich voor 1 juni 2016 bij het bevoegd gezag moeten melden. Inmiddels hebben 

zich twee nieuwe bedrijven gemeld (in ’s-Hertogenbosch en Drunen). Er wordt rekening gehouden dat het aantal  BRZO-

bedrijven in Brabant-Noord uiteindelijk van 12 naar mogelijk 20 bedrijven zal stijgen. In het BRZO besluit 2015 wordt 

onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagdrempelige bedrijven. Hoogdrempelige bedrijven dienen over een 

rampbestrijdingsplan te beschikken. In 2014 en 2015 zijn de toen aangewezen 12 BRZO-bedrijven getoetst op de noodzaak 

tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Alle – mogelijk - 20 BRZO-bedrijven zullen in 2016 en 2017 worden getoetst op  

hoog- of laagdrempeligheid  en op de noodzaak of ze bedrijfsbrandweerplichtig zijn.  
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In het kader van het “Project risicorelevante bedrijven” werkt de veiligheidsregio als agendalid met alle handhavingspartners 

in het Omgevingsrecht samen in het “Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht”.  Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s in 

Brabant zullen samen een risicobeeld van risicovolle bedrijven opstellen. Van belang daarbij zijn de “net-niet- BRZO-

bedrijven”, die net niet onder de BRZO 2015 richtlijn vallen. Doel daarbij is enerzijds zicht te krijgen op risico’s voor bestuur 

en omgeving en de aanvaardbaarheid van risico’s. Anderzijds wordt beoogd meer inzicht en kennis in de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen te krijgen zodat bij calamiteiten effectiever kan worden opgetreden. Voorts zal de samenwerking tussen 

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s worden versterkt. Een extern bureau schouwt daartoe in de periode augustus – 

november 2016 alle geïdentificeerde risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord op een aantal risico veroorzakende en risico 

beperkende kenmerken. Daarbij wordt ook de veiligheidscultuur en het risicobewustzijn van het management onderzocht. De 

Omgevingsdienst zal voorts de actualiteit en juistheid van vergunningen op het gebied van onder andere 

brandveiligheidsinstallaties toetsen. In het eerste kwartaal van 2017 zullen de onderzoeksresultaten van veiligheidsregio en 

Omgevingsdienst bij elkaar worden gelegd om een integraal beeld van de risico’s in de verschillende bedrijven te vormen en 

de noodzaak en mogelijkheden te onderzoeken om risico’s te reduceren.  De resultaten van het aldus gevormde integrale 

risicobeeld zullen in het tweede kwartaal van 2017 aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.  

 

De voorzitter verzoekt de regionaal commandant brandweer om de burgemeesters van gemeenten die het betreffen te 

informeren over de ontwikkelingen bij de BRZO-bedrijven.  

 

Besluit: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om kennis te nemen van de geschetste 

landelijke en regionale ontwikkelingen rond risicovolle bedrijven. 

 

10. Rondvraag  

 

De heer Hamming pleit ervoor om een rampbestrijdings- en crisisbeheersingsoefening op het thema hoogwater te houden. 

 

De heer Buijs zou graag zien dat ook een oefening op het thema spoorongevallen met gevaarlijke stoffen wordt gehouden. 

 

De heer Van de Mortel verzoekt om een scenario uit te werken op de nieuwe inrichting van de spoorverbinding ’s-

Hertogenbosch – Vught- Haaren – Boxtel waarbij tevens rekening wordt gehouden met de tijdelijke voorzieningen tijdens de 

ombouw naar hoogfrequent spoor.   

 

De voorzitter verzoekt de burgemeesters in hun gemeente te willen onderzoeken welke aanpassingen eventueel 

noodzakelijk zijn in de organisatie van de bevolkingszorgprocessen in het kader van de rampenbestrijding- en 

crisisbeheersing. 

 

Mevrouw Moorman complimenteert de drie Brabantse veiligheidsregio’s en de Provincie Noord-Brabant met de organisatie 

van het op 31 oktober 2016 gehouden symposium over de bestuurlijke aspecten in de nafase van een ramp of crisis. 

 

11. Masterclass Bestuurlijke dilemma’s in het evenementendossier 

 

De heren Dick de Cloe en Rik Voogt van het “Events Safety Institute” lichten de betrokkenheid en verantwoordelijkheden 

van burgemeesters bij de voorbereiding, vergunningverlening en handhaving bij evenementen toe. In de afgelopen jaren 

hebben verschillende incidenten lacunes op één of meer facetten binnen het evenementendossier aan het licht gebracht. 

Vanuit GHOR Nederland en het Veiligheidsberaad is een handreiking evenementenveiligheid ontwikkeld. In toenemende 

mate speelt de toepassing van sociale media een rol bij de “werving” van deelnemers aan evenementen. De niet voorziene  

grote aantallen bezoekers, ontoereikende voorzieningen, onvoldoende beoordeling van de veiligheidsaspecten, 

ontoereikende veiligheidsmaatregelen en ontoereikende handhaving kunnen de openbare orde en publieke veiligheid in 

gevaar brengen. Bedacht dient te worden dat de evenementenvergunning het sluitstuk vormt van een interactieproces 

tussen aanvrager en vergunningverlener, aldus de heer De Cloe. De Rekenkamer van de Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 

vastgesteld dat de afstemming tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving moet worden verbeterd. Evenementen 

worden vaak als een economische stimulans gezien.  
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Als verbetersuggesties kwamen naar voren:  

 Ga als evenementenorganisator/vergunningaanvrager en gemeente tijdig om de tafel zitten en betrek daarbij ook de 

veiligheidsdiensten politie, brandweer en GHOR. 

 Probeer kennis en ervaringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving tussen gemeenten en veiligheidsdiensten 

te delen. 

 Huur zonodig deskundigheid in. 

 Stel een regionaal evenementenveiligheidsbeleid op waarbij ook rekening wordt gehouden met evenwichtige de planning 

van evenementen om een zodanige gelijktijdigheid te voorkomen dat deze de beschikbare krachten van de 

veiligheidsdiensten te boven gaat. 

 

De heer Houben, lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en burgemeester van Nuenen stelt voor om in 

2017 een gezamenlijke themabijeenkomst van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost over 

evenementenveiligheid te houden. 

 

De heer Verlaan zegt toe om in afstemming met de veiligheidsdiensten en de gemeenten een regionaal 

evenementenveiligheidsbeleid te zullen voorbereiden.  

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng en aan mevrouw Moorman 

voor de door de Gemeente Bernheze verleende gastvrijheid sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  13 april 2017  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts  dr. ir. P. Verlaan MCDm 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum :  13 april 2017 Bijlagen : 2 

Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2016-2019 

 

Algemene toelichting 

Aanleiding 

Voor u ligt het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2016-2019. Sinds de invoering van het 
planfiguur Regionaal Crisisplan (RCP) heeft Brabant-Noord jaarlijks het RCP bijgesteld. Inmiddels 
is het punt bereikt waarop het aantal wijzigingen behoorlijk is teruggelopen en een redelijk 
toekomstbestendige staat is bereikt. Uiteraard is en blijft een RCP een dynamisch plan. Maar het 
betekent wel dat over gegaan kan worden tot de vaststelling van een plan voor 4 jaar (2016-2019.  
 
Ontwikkelingen 
Er zijn wat ontwikkelingen van invloed geweest op het RCP zoals het nu voor ligt: 
 

1. Samenwerking met Brabant-Zuidoost 
Op allerlei fronten wordt de samenwerking met Brabant-Zuidoost gezocht: de meldkamer, 
het RCC, het uitwisselen van functionarissen, samenwerking binnen multidisciplinair 
opleiden, trainen en oefenen, voorbereidingen in het kader van terrorisme en het delen 
van één politie-eenheid Oost-Brabant. Wat in deze samenwerking erg helpt is het hebben 
van één RCP voor de twee regio’s. De inhoud van het nieuwe RCP is daarom samen met 
Brabant-Zuidoost gemaakt. Beide regio’s stellen het RCP vast in de eigen huisstijl, maar 
inhoudelijk is het exact hetzelfde. Ook de termijn is gelijk getrokken: 2016-2019. Tot slot is 
de GRIP in beide regio’s inmiddels hetzelfde. Brabant-Zuidoost heeft de fase GRIP0 
afgeschaft en volgt daarmee de landelijke lijn. Brabant-Noord zit al enige jaren op deze 
lijn. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen onze regio’s in de toekomst nog meer. 
Na vaststelling bestaan er alleen nog kleine verschillen op uitvoeringsniveau.  

 

2. Referentiekader Regionaal Crisisplan 
Ondertussen wordt ook op landelijk niveau het Referentiekader Regionaal Crisisplan 
aangepast. Beide regio’s zijn daarbij betrokken geweest. De insteek van deze aanpassing 
op landelijk niveau is ‘verbeteren, niet veranderen’. De wijzigingen die hieruit voortvloeien 
zijn meegenomen in het nieuwe RCP en bevinden zich vooral op procesniveau en niet op 
hoofdstructuurniveau. 

 

3. GRIP 2016 
In het kader van de harmonisatie met Brabant-Zuidoost is er voor gekozen om het RCP 
een bestuurlijk document te laten zijn over bevoegdheden en organisatie (zoals de Wet 
veiligheidsregio’s het bedoelt) en de GRIP-regeling uit te schrijven in een operationeel 
document (onze werkwijze). Dat maakt het ook makkelijk om operationele wijzigingen door 
te voeren in de GRIP zonder het RCP te moeten aanpassen. Van beide documenten 
zullen we een in de huisstijl opgemaakte variant uitgeven (twee boekjes).  

 

4. Inhoudelijk 
Behoudens het mandaat NL-Alert (zie punt 6) zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in de 
bevoegdheden, organisatie of hoofdstructuur. Het plan is alleen anders vormgegeven. 

 

Voorstel     

AGP 4       



 

 
AGP 4 ABVRBN 20170413 Regionaal Crisisplan 2016-2019 Pagina 2 van 3 
 

 

5. Leesbaarheid 
Het eerste RCP heeft vooral gefunctioneerd als een bouwtekening voor het bouwen van 
het ‘huis’ van de crisisbeheersing. Dat heeft erg geholpen in het vormgeven van alle 
onderdelen, voorzieningen en alarmering van de hoofdstructuur. Het kwam de 
leesbaarheid van het plan echter niet ten goede. Een belangrijke wens voor het nieuwe 
RCP is dan ook om de bouwtekening om te zetten in een leesbaar plan wat door iedereen 
eenvoudig begrepen kan worden.  

 
6. Mandaat NL-Alert 

Met het oog op het huidige dreigingsniveau in Nederland en de recente terroristische 
aanslagen heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
aanvullende berichten voor NL-Alert ontwikkeld. Gezien de verantwoordelijkheid voor 
publiekscommunicatie van het lokale dan wel regionale gezag bij noodsituaties verzoekt 
de NCTV de voorzitters van de veiligheidsregio’s om het Inzet- en Beleidskader NL-Alert 
door het bestuur van de veiligheidsregio goed te keuren. Het betreft de toevoeging op de 7 
reeds bestaande incidenttype van 2 incidenttypen voor gestandaardiseerde berichtgeving, 
namelijk “(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende) terroristische aanslag”. 

 

Incidenttype: 

Risico benoemen 

Plek: 

Bron en effect 

benoemen 

Actie / 

handelingsperspectief 

Informatie 

(optioneel) 

8. (grootschalige) 

schietpartij 

Omschrijving gebied Verlaat het gebied / blijf 

uit het gebied 

Nadere info 

op … 

9. (dreigende) 

terroristische 

aanslag 

Plaats / gebied waar 

terroristische aanslag 

plaatsvindt / wordt 

verwacht 

Blijf tot nader bericht 

binnen 

Nadere info 

op … 

 
Gelet op de leidende (informatie)positie van de politie bij de scenario’s (grootschalige) 
schietpartij en (dreigende) terroristische aanslag is het gewenst dat de politie in 
spoedsituaties snel kan besluiten tot de inzet van NL-Alert. De Hoofdofficier van Dienst 
van de politie (HOvD-P) wordt hiervoor gezien als de meest geschikte sleutelfunctionaris. 
Dit is aangepast in de mandatenlijst in het RCP. 

Overwegingen 

 Wijzigingen zijn afgestemd met eenheid Oost-Brabant van de landelijke politie en 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Op deze wijze is geborgd dat de politie binnen 
eenheid Oost-Brabant op gelijke wijze bevoegd is voor de inzet van NL-Alert. 

 De uitvoering van NL-Alert blijft belegd bij Meldkamer Brandweer. 

 Standaard communicatieboodschappen voor de scenario’s “(grootschalige) 
schietpartij” en “(dreigende) terroristische aanslag” zijn landelijk ontwikkeld en worden 
regionaal geïmplementeerd. Voor de nieuwe scenario’s geldt dat de politie 
verantwoordelijk is voor de inhoud van het eerste NL-Alert.  

 Er wordt een eerste voorzet gegeven m.b.t. het gewenst handelingsperspectief. In de 
praktijk zal per situatie situationeel moeten worden bepaald wat op dat moment het 
beste handelingsperspectief is. 

 In het kader van de flexibilisering van de GRIP wordt naar behoefte opgeschaald. 
 

 
Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en het GRIP-boekje, wordt u verwezen naar de 
bijlagen.  
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Advisering Regiegroep Veiligheidsregio 20-10-2016 

Advisering Veiligheidsdirectie  14-11-2016 

Goedkeuring Dagelijks Bestuur 08-12-2016 

Vaststelling Algemeen Bestuur 13-04-2017 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. Het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2016-2019 vaststellen. 

2. GRIP 2016 vaststellen. 

 

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm  Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 
 

1. Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2016-2019. 
2. GRIP 2016. 
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Regionaal Crisisplan 

2016-2019 
 

Werken vanuit de behoefte 

  



Inhoudsopgave 

 

 

<nog invoegen> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Opdrachtgever:  Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Auteur:    Christel Verschuren 

Status:   concept 

Versie:   0.2 

 

Het crisisplan is vastgesteld door de vergadering van het Algemeen Bestuur op @@@  



1. Inleiding 

 

Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) is het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord verantwoordelijk voor het organiseren van een doelmatige en 

slagvaardige crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

 

De regio stelt daarvoor drie plannen op: een risicoprofiel, een beleidsplan en een crisisplan. 

De drie plannen geven antwoord op de volgende vragen:  

1. Wat bedreigt de regio Brabant-Noord en hoe erg is dat? 

2. Wat moet Veiligheidsregio Brabant-Noord zelf kunnen en wie en wat hebben we daarvoor 

nodig? 

3. Wie doet wat en wie informeert wie in de regio Brabant-Noord? 

Dit document, het Regionaal Crisisplan 2016- 2019 (hierna: RCP) beantwoordt de derde 

vraag. Het beschrijft de verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatie bij 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook vermeldt het plan wat de relatie is met andere 

betrokken partijen.  

Dit nieuwe RCP komt voort uit de verplichting om ten minste één keer in de vier jaar een 

geactualiseerd plan te hebben. Dit plan is een geactualiseerde versie van het Regionaal 

Crisisplan 2014. Het speelt in op de ervaringen met incidenten in onze regio. Landelijke 

ontwikkelingen en onderzoeken rond crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn verwerkt.  

Landelijke uniformiteit (landelijk referentiekader regionaal crisisplan) is leidend. Dit geeft de 

mogelijkheid om de samenwerking op te zoeken met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de 

schaal van onze natuurlijke crisispartner politie en justitie. Beide crisisplannen zijn daarmee 

identiek qua inhoud. De komende jaren wordt deze samenwerking versterkt om tot een 

gezamenlijke inrichting van de crisisorganisatie te komen.  

Dit RCP beschrijft de contouren voor aanscherping en doelgerichte professionalisering van de 

crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het is primair een bestuurlijk plan en beschrijft daarom 

op hoofdlijnen de verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatie bij rampenbestrijding 

en crisisbeheersing. De gedetailleerde uitwerking en verder onderbouwing zijn opgenomen in 

het document GRIP 2016.  

1.1 Uitgangspunten 

 Generieke beschrijving 

Het RCP gaat uit van een generiek ingerichte crisisorganisatie. Dit betekent dat de 

crisisorganisatie toepasbaar is op alle voorkomende incidenten, rampen en crises.  

 Behoeftegestuurd optreden 

Het inzetten van de crisisorganisatie beoogt het effectief en efficiënt organiseren van de 

operationele en bestuurlijke coördinatie en leiding.  

Het activeren van de crisisorganisatie komt logischerwijs voort uit de behoefte van degene die 

op dat moment belast is met de bestrijding van een incident met hoge impact. Om te komen 

tot een maximaal effect van de opschaling, hanteren we behoeftegestuurd optreden. De 

aanvrager vermeldt wat de aanleiding is voor het activeren van de crisisorganisatie en welk 

effect hij wil bereiken. Het te activeren team is zodoende in staat om direct na alarmering 

invulling te geven aan haar functie. Het team speelt gericht in op de behoefte.  

Knoppenmodel 

Niet alle incidenten en crises vragen om de volledig opgetuigde crisisorganisatie. Het RCP 

biedt de mogelijkheid alleen bepaalde onderdelen te activeren. Zo wordt de organisatie 

efficiënt en effectief afgestemd op de behoefte. Dit uitgangspunt sluit aan op het 

eerdergenoemde behoeftegestuurd optreden.  



Focus op sturen en ondersteunen 

Het RCP gaat uit van taakvolwassen professionals die in tijden van rampen en crises hun 

werk vakkundig doen. Kritische succesfactoren zijn communicatie, informatie, sturing en 

ondersteuning. Het RCP richt zich daarom vooral op de processen leiding & coördinatie, 

informatiemanagement en resourcemanagement.  

Normtijden 

Een crisisorganisatie is 24/7 paraat en vraagt om snelle respons van de functionarissen. 

Direct na alarmering starten de werkzaamheden. Een aantal personen kan direct starten met 

het op afstand uitvoeren van de activiteiten. Degenen die een rol hebben in de leiding en 

coördinatie gaan zo snel mogelijk fysiek ter plaatse. Insteek blijft dat de organisatieonderdelen 

zo snel als mogelijk compleet aanwezig zijn.  

Vakbekwaamheid 

Het RCP beschrijft sec de structuur van de crisisorganisatie. Wetende dat de uitvoering door 

deskundige professionals moet gebeuren. Een oefenbeleidsplan beschrijft de wijze waarop de 

vakbekwaamheid vorm krijgt.  



2. Bevoegdheden 

Voor een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing is helder wie waar verantwoordelijk 

voor is. Binnen het stelsel van crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt dit zichtbaar 

gemaakt door het benoemen van twee soorten ketens: de algemene keten en de functionele 

keten.  

2.1  Samenhang algemene en functionele keten 

Algemene keten 
 

Functionele keten 

Rampenbestrijding en handhaving van de 
openbare orde en veiligheid. Het betreft de 
algemene bevolkingszorg. Het gezag ligt bij 
de burgemeester of de voorzitter 
veiligheidsregio. 

Bestrijkt één specifiek terrein. Bijvoorbeeld 
vitale infrastructuur, financieel verkeer, 
voedselveiligheid of een milieucomponent. 
Het gezag ligt bij vakministers, of namens 
de minister bij de zogenoemde rijksheren. 
 

 

Afstemming 

De afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: 1. Gemeentelijk of regionaal 

(veiligheidsregio) en 2. (Inter)nationaal (ministeries). Vertegenwoordigers van ministers 

(rijksheren) en vitale sectoren kunnen deelnemen aan de vergadering van een Gemeentelijk 

of Regionaal Beleidsteam (GBT of RBT). Operationele afstemming kan plaatsvinden in het 

Regionaal Operationeel Team (ROT) of in het Commando Plaats Incident (CoPI). 

Besluitvorming 

Bij een crisis in een functionele keten, zoals bij uitval van nutsvoorzieningen, vindt binnen de 

functionele keten besluitvorming plaats. In een dergelijke situatie kan daarnaast ook de 

veiligheidsregio behoefte hebben aan het activeren van haar crisisorganisatie. Dit is het geval 

als de crisis effecten heeft op de openbare orde en veiligheid. De veiligheidsregio treft in dat 

kader haar maatregelen.  

In het RCP worden de relaties tussen de algemene keten en de functionele keten niet 

uitgewerkt. Hiervoor zijn de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing en diverse regionale 

coördinatieplannen beschikbaar.  

Driehoeksoverleg 

Naast GBT- of RBT-afstemming kan er behoefte zijn aan het voeren van een 

driehoeksoverleg (artikel 13 Politiewet 2012). Het gaat dan om de keuzes voor de handhaving 

van de openbare orde en de hulpverlening en/of de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde. Het driehoeksoverleg bestaat uit de burgemeester, de (hoofd)officier van justitie 

en de (eenheid)politiechef.  

Landelijke crisisorganisatie 

Bij situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, komt de rijksoverheid in 

beeld. De minister van Veiligheid en Justitie is de coördinerend minister op het gebied van 

crisisbeheersing. Deze heeft in nauwe samenwerking met de andere ministeries, de regie op 

de versterking van de nationale veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid geeft invulling aan deze coördinerende taak van de minister.  

2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de algemene keten 

 Bevoegd gezag 

De burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio vormt het bevoegd gezag. Het bevoegd 

gezag is verantwoordelijk voor twee vitale belangen: de openbare veiligheid (schade aan 



personen, zaken of milieu) en openbare orde (verstoring van vrij gebruik van de publieke 

ruimte door het gedrag van mensen).  

De impact of omvang van het incident bepaalt wie bevoegd gezag is. Bij een ramp of crisis die 

gemeentengrenzen overstijgt (fysiek of qua impact) – of bij ernstige vrees voor het ontstaan 

daarvan – gaat het bevoegd gezag van de burgemeester over naar de voorzitter 

veiligheidsregio.  

2.3 Operationele verantwoordelijkheden binnen de algemene keten 

 Operationeel Leider 

De Operationeel Leider is de hoogste operationele leidinggevende binnen de crisisorganisatie 

en leidt het Regionaal Operationeel Team (ROT). Het ROT is belast met de operationele 

leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren 

van het Gemeentelijke of Regionale Beleidsteam. De Operationeel Leider krijgt van het 

bevoegd gezag de instructie die deze nodig acht in verband met de uitvoering van de door het 

bevoegd gezag genomen besluiten.  

Leider Commando Plaats Incident 

De Leider Commando Plaats Incident is op het moment dat er geen ROT actief is de hoogst 

operationeel leidinggevende binnen de crisisorganisatie en leidt het Commando Plaats 

Incident (CoPI).  

Het CoPI is belast met de operationele coördinatie en leiding op de plaats van het incident. 

Het CoPI richt zich op die activiteiten die vanaf de plaats van het incident kunnen worden 

overzien en aangestuurd. 

  



3.  De organisatie 

Een crisisorganisatie (‘de hoofdstructuur’) bestrijdt incidenten, rampen en crises in onze regio. 

Binnen de hoofdstructuur hebben de diensten hun eigen deelstructuren uitgewerkt. Deze 

worden beschreven in de betreffende deelplannen.  

De hoofdstructuur kent de volgende onderdelen: het gemeenschappelijke meldcentrum 

(GMC), het commando plaats incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het 

Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT). In de bezetting van de 

teams wordt de maximale invulling genoemd. Op basis van de eerdergenoemde 

uitgangspunten kan de invulling beperkter zijn.  

 

3.1 Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) 

Het GMC is, zeker in de eerste fase, cruciaal als meld-, regel-, informatie- en 

coördinatiecentrum. Het GMC ontvangt en verwerkt de meldingen en zorgt voor de alarmering 

van de juiste eenheden en functionarissen (van de crisisorganisatie). Het GMC geeft een zo 

volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur. De 

multidisciplinaire taken van het GMC wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van 

de CaCo.  

 Functienamen leden GMC: 

 Calamiteiten Coördinator (CaCo) 

 Informatiecoördinator 

 Centralisten Meldkamer Ambulance (MKA), Brandweer (MKB) en Politie (MKP) 

3.2 Commando Plaats Incident (CoPI) 

Het CoPI is belast met de operationele coördinatie en leiding op de plaats van het incident. 

Het CoPI richt zich op die activiteiten die vanaf de plaats van het incident zijn te overzien en/of 

kunnen worden aangestuurd. Voor het merendeel van de CoPI-leden is snelle fysieke 

aanwezigheid van belang. Voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg en voor de 

communicatieadviseur geldt dat zij hun werkzaamheden op afstand kunnen starten en daarna 

zo snel mogelijk ter plaatse komen.  

Functienamen leden CoPI: 

 Leider CoPI 

 Officier van Dienst Informatievoorziening 

 Officier van Dienst Brandweerzorg 



 Officier van Dienst Bevolkingszorg 

 Officier van Dienst Geneeskundige Zorg 

 Officier van Dienst Politiezorg 

 Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

 Communicatieadviseur CoPI 

 Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden van 

belang is 

3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT) 

Het ROT is belast met de coördinatie en operationele leiding. Het ROT wordt ingesteld 

wanneer niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf de plaats van het 

incident of als de plaats van het incident (nog) niet duidelijk te definiëren is. In de hiërarchie 

staat het ROT boven het CoPI.  

Het ROT wordt ondersteund door staf- en ondersteunende secties. De stafsecties betreffen 

Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg. De stafsecties kennen 

een kernbezetting van Algemeen Commandant, Hoofd ondersteuning en Hoofd Informatie. De 

ondersteunende sectie is Informatiemanagement.  

Functienamen ROT: 

 Operationeel Leider 

 Informatiemanager  

 Informatiecoördinator 

 Algemeen Commandant Bevolkingszorg 

 Algemeen Commandant Brandweerzorg 

 Algemeen Commandant Geneeskundige zorg 

 Algemeen Commandant Politiezorg 

 Communicatieadviseur ROT 

 Liaison Defensie 

 Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden van 

belang is 

3.4 Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) 

Het GBT ondersteunt de burgemeester in de uitvoering van de bestuurlijke opgaven. Het 

betreft situaties die door de voorzitter van de veiligheidsregio (nog) niet zijn gekwalificeerd als 

een ramp/crisis van meer dan plaatselijke betekenis.  

Functienamen leden GBT: 

 Burgemeester 

 Informatiecoördinator 

 Officier van Justitie 

 Operationeel Leider 

 Strategisch adviseur Bevolkingszorg 

 Strategisch adviseur Brandweerzorg 

 Strategisch adviseur Geneeskundige zorg 

 Strategisch adviseur Politiezorg 

 Communicatieadviseur GBT 

 Verslaglegger  

 Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden van 

belang is 

 

 



3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT) 

Het RBT wordt ingesteld bij incidenten waar behoefte is aan bestuurlijke leiding en coördinatie 

door de voorzitter veiligheidsregio. De voorzitter neemt – tenzij de vereiste spoed zich 

daartegen verzet – geen besluiten zonder voorafgaande raadpleging van het RBT. Het betreft 

situaties die door de voorzitter van de veiligheidsregio zijn gekwalificeerd als een ramp/crisis 

van een bovenlokale betekenis (zowel fysiek als qua impact).  

Functienamen leden RBT: 

 Voorzitter Veiligheidsregio 

 Informatiecoördinator 

 Burgemeesters van de betrokken gemeenten 

 Hoofdofficier van Justitie 

 Dijk- of Watergraaf  

 Operationeel Leider 

 Strategisch adviseur Bevolkingszorg 

 Strategisch adviseur Brandweerzorg 

 Strategisch adviseur Geneeskundige zorg 

 Strategisch adviseur Politiezorg 

 Regionaal Militair Commandant 

 Communicatieadviseur RBT 

 Secretaris 

 Functionarissen van wie aanwezigheid in verband met de omstandigheden van 

belang is 

3.6 Activering van de crisisorganisatie (GRIP) 

Voor het activeren van de crisisorganisatie maken we gebruik van GRIP: Gecoördineerde 

Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP kent een aantal niveaus die elk het niveau 

aangeven van de operationele en/of bestuurlijke leiding en coördinatie. 

Niet alle incidenten en crises vragen om de volledig opgetuigde crisisorganisatie. Het 

crisisplan biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen te activeren (knoppenmodel). Zo 

wordt de organisatie efficiënt en effectief afgestemd op de behoefte. In de systematiek zit 

opgesloten dat zodra een niveau wordt gealarmeerd, het opvolgende niveau wordt 

geïnformeerd. Hieronder staan de GRIP-niveaus genoemd met per GRIP-niveau de teams die 

belast zijn met de leiding en coördinatie binnen het niveau:  

 GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 en 5 

CoPI X O O O 

ROT I X O X 

GBT  I X  

RBT   I X 

 

X = vast  O = keuze  I = informeren 

  

 

  



Bijlage: Processen 

Hieronder worden de processen voor de disciplines brandweerzorg, gezondheidszorg, 

politiezorg en bevolkingszorg vermeld. Elke discipline kan naar behoefte monodisciplinair 

opschalen. De beschrijving van de specifieke organisatie en processen zijn opgenomen in de 

eigen deelplannen. De taken worden beschreven in monodisciplinaire draaiboeken, plannen, 

handboeken en procedures.  

Multidisciplinair 

 Informatiemanagement 

 Resourcemanagement 

 

Bevolkingszorg 

 Communicatie 

o Analyse en Advies 

o Pers- en Publieksvoorlichting 

 Publieke zorg 

o Opvang en Primaire Levensbehoeften 

o Bijzondere Uitvaartzorg 

 Omgevingszorg 

o Milieubeheer 

o Ruimtebeheer 

o Bouwbeheer 

 Informatie  

o Centrale Registratie Afhandeling Schade (CRAS) 

 Ondersteuning 

o Facilitaire ondersteuning 

o Bestuursondersteuning 

o Nafase 

 Verwanteninformatie (SIS) 

 Evacuatie 

o Grootschalige verplaatsing mens en dier 

 

Brandweerzorg 

 Bron- en emissiebestrijding 

 Grootschalige redding 

 Grootschalige ontsmetting 

 

Geneeskundige zorg 

 Acute gezondheidszorg 

 Publieke gezondheidszorg 

o Psychosociale hulpverlening 

o Medische milieukunde 

o Infectieziektebestrijding 

o Grootschalig onderzoek na rampen 

 

 

 



Politiezorg 

 Ordehandhaving 

o Crowdmanagement en crowdcontrol 

o Riotcontrol 

 Mobiliteit 

o Dynamische verkeersgeleiding 

o Statische verkeersgeleiding 

 Bewaken en beveiligen 

o Persoonsbeveiliging 

o Beveiliging objecten/diensten 

 Handhaven netwerken 

o Handhaven netwerken 

 Opsporing 

o Tactische opsporing 

o Technische/forensische opsporing 

o Toepassen recherchemaatregelen 

 Opsporingsexpertise 

o Explosievenverkenning 

o Politioneel onderhandelen 

o Specialistische observatie 

o Toepassen specialistische recherchetoepassingen 

o Specialistische forensische opsporing 

 (Speciale) interventies 

o Gebruiken van aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE) 

o Speciale interventies 

  



Bijlage: Samenhang planfiguren 

In de Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio 

verantwoordelijk is voor een aantal verplichte plannen. In onderstaand kader wordt de 

samenhang tussen deze plannen inzichtelijk gemaakt. Ook wordt uitgelegd hoe de 

gemeenteraden hier invloed op kunnen uitoefenen. 

   

Het regionaal risicoprofiel is een beschrijving van de in de regio Brabant-Noord aanwezige 

risico’s, inclusief relevante risico’s uit de aangrenzende gebieden. Ook bevat het risicoprofiel 

een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van deze risico’s zijn 

opgenomen. Het regionaal risicoprofiel richt zich op ramp- en crisistypen. Het 

brandrisicoprofiel beschrijft welke specifieke brandrisico’s er zijn en welke risico’s het 

zwaarst wegen.  

In het regionaal beleidsplan wordt het beleid vastgesteld ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio. In wetgeving is vastgelegd dat het beleidsplan onder meer een 

oefenbeleidsplan en een dekkingsplan moet bevatten. Het oefenbeleidsplan vormt de basis 

voor het trainen en oefenen van de verschillende hulpdiensten. In het dekkingsplan zijn de 

voor de brandweer geldende opkomsttijden opgenomen en wordt beschreven met welke 

voorzieningen en maatregelen de brandweer aan die opkomsttijden gaat voldoen.  

Het regionaal crisisplan is een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de 

taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.  

  



Hoe zijn deze planfiguren met elkaar verbonden?  

Het regionaal risicoprofiel omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de 

soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. Met behulp van een 

capaciteiteninventarisatie wordt vervolgens een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de 

regio Brabant-Noord hierop is voorbereid. Door deze inventarisatie wordt het mogelijk om een 

keuze te maken in de risico’s die prioriteit krijgen. Zo’n prioritair risico krijgt dat extra aandacht 

in de beleidsperiode; aan de hand van een beïnvloedingsanalyse wordt bekeken welke 

mogelijkheden er zijn om het risico zelf of de impact van een daadwerkelijk incident te 

beïnvloeden. De gemaakte keuzes worden uiteindelijk ingebracht in de beleidscyclus van de 

veiligheidsregio (1e pijl in afbeelding). Het brandrisicoprofiel beschrijft welke soorten branden 

zich kunnen voordoen en hoe vaak dat ook daadwerkelijk het geval is. Dit profiel helpt om een 

passende inrichting van brandweerzorg te bepalen. 

Ook het regionaal beleidsplan kan keuzes bevatten die van invloed zijn op de inrichting van 

de brandweerorganisatie. De operationele prestaties van de brandweer worden uiteindelijk 

geconcretiseerd in het dekkingsplan (2e pijl). Daar waar er op voorhand overschrijding van de 

normtijd verwacht wordt, moeten flankerende beleidsmaatregelen worden bepaald. 

De relatie tussen het regionaal beleidsplan en het gemeentelijk integrale 

veiligheidsbeleid wordt geconcretiseerd door thema’s uit het beleidsplan van de 

veiligheidsregio op te nemen in het gemeentelijk beleid en omgekeerd (3e pijl). Om die reden 

wordt bij de totstandkoming van het beleidsplan samengewerkt met de gemeenten.  

Het regionaal crisisplan beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

in de regio Brabant-Noord is georganiseerd. Het regionaal beleidsplan kan strategische 

keuzes bevatten die van invloed zijn op de richting van deze organisatie (4e pijl). Ook moet het 

crisisplan in lijn zijn met de risico’s die in de regio Brabant-Noord aanwezig zijn (zoals 

vastgelegd in het regionaal risicoprofiel). Samenwerking met ketenpartners is daarbij een 

belangrijk uitgangspunt.  

 

Welke invloed heeft de gemeenteraad? 

De veiligheidsregio is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens en 

voor de gemeenten. Omdat het risicoprofiel de basis vorm voor het beleidsplan, is het door de 

wetgever nadrukkelijk als een instrument gepositioneerd om de gemeenteraden invloed te 

geven op het beleid van de veiligheidsregio. Het risicoprofiel moet daarom door het bestuur 

van de veiligheidsregio worden besproken met alle gemeenteraden. De raden moeten in het 

conceptrisicoprofiel kunnen zien welke risico’s voor hun gemeente relevant zijn. De raden 

kunnen het concept vervolgens aanvullen met eigen onderkende risico’s. Daarnaast kunnen 

ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren brengen. Deze afstemming met 

de gemeenteraden verloopt via de Colleges van B&W.  

Voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester 

met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Het oefenbeleidsplan en het dekkingsplan 

zijn wettelijk gezien onderdeel van het beleidsplan en moeten daarom ook met de 

gemeenteraad worden besproken.  

Meer weten?  

In de Brochure Wet veiligheidsregio’s vind u meer algemene info over Wet veiligheidsregio’s 

en de genoemde planfiguren. Deze brochure is te downloaden via 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/09/30/wet-veiligheidsregio-1 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/09/30/wet-veiligheidsregio-1
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Inleiding 

 

De Wet veiligheidsregio’s verplicht veiligheidsregio’s ten minste één keer in de vier jaar een geactualiseerd regionaal 

crisisplan op te stellen. Het Regionaal Crisisplan 2016-2019 is inmiddels goedgekeurd door het Algemeen Bestuur 

van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN). Hierbij hoort de Gecoördineerde Regionale 

Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) in onze regio. De werkwijze vind je in dit document. 
 

Om te komen tot het nieuwe crisisplan en bijbehorende GRIP hebben we geput uit ervaringen, evaluaties en landelijke 

ontwikkelingen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de incidenten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan. 

Ook zijn de evaluaties van oefeningen op operationeel en bestuurlijk niveau meegenomen. Vanuit de landelijke 

ontwikkelingen hadden bijvoorbeeld het rapport ‘De flexibiliteit van GRIP’ en het ‘Referentiekader Regionaal 

Crisisplan’ invloed op GRIP 2016. 

 

De visie die hier aan ten grondslag ligt is: werken vanuit de behoefte. We tuigen de crisisorganisatie niet voor niets 

op: er is een ernstig incident of een crisis gaande en iedereen verwacht van ons dat we dit efficiënt en effectief 

aanpakken. Het betekent dat we steeds nadrukkelijker de volgende vragen moeten stellen: 

 

• Wat is de behoefte (wat is er aan de hand)? 

• Welke effecten willen we bereiken (wat willen we oplossen)? 

• Wat gaan we daarvoor doen (welke organisatie tuigen we daarvoor op)? 

 

In dit boekje wordt als eerste een sfeerbeeld geschetst waarbinnen we als Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) 

werken tijdens rampen en crises. Daarna volgt de uitwerking van GRIP 2016. In de memorie van toelichting wordt de 

werkwijze verder toegelicht en met voorbeelden verduidelijkt. 

 

 



Opschaling naar GRIP 

 

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Het is een middel om invulling te kunnen 

geven aan (het opstarten van) de crisisorganisatie.  
 

Opschalen naar GRIP moet voortkomen uit de behoefte. En het gaat dan niet (!) om de behoefte aan meer materieel 

of personeel, want dat kunnen de diensten zelf regelen (monodisciplinair opschalen). Het opstarten van de 

crisisorganisatie moet voortkomen uit de behoefte aan operationele en/of bestuurlijke coördinatie en leiding. 

Dit kan het geval zijn als er tegenstrijdige belangen zijn of als er meerdere diensten/partijen betrokken zijn. Met 

andere woorden: de ‘combinatie’ van problemen met openbare orde en/of veiligheid en aspecten vanuit de functionele 

keten (medisch, vitale infrastructuur en dergelijke). Een andere aanleiding kan zijn dat er behoefte is aan coördinatie 

omdat er veel processen spelen waarvoor verdere afstemming noodzakelijk is. 

 

We zien een verandering van het concept ‘bron- en effectgebied’, zeg maar de fysieke scheiding in gebieden. De 

verdeling is gebaseerd op de feitelijke behoefte aan coördinatie en leiding. Wat moet er allemaal gebeuren en welke 

operationeel of bestuurlijk niveau neemt welk onderdeel op zich? 

 

Een GRIP vereist dat de aanvrager opschaalt op basis van de feitelijke behoefte aan coördinatie en leiding. Maar ook de 

leidinggevende van het geactiveerde team (lees: ontvanger) moet antwoord geven op de vragen van degene die GRIP 

afkondigt: wat is er aan de hand, wat wil de aanvrager opgelost hebben en wat is daarvoor nodig? Het gaat dus om de 

duiding van het incident, de behoefte, de beoogde effecten en het daarop afstemmen van de crisisorganisatie. Door zich 

deze vragen te stellen, kan de ontvanger bepalen of hij zelf invulling kan geven aan de behoeftestelling. Het kan immers 

ook zo zijn dat de ontvanger zich realiseert dat ook hij zelf behoefte krijgt aan hogere operationele en/of bestuurlijk 

coördinatie en leiding. 

 

Knoppenmodel 
Werken vanuit de behoefte vraagt flexibeler omgaan met het activeren van de onderdelen van de crisisorganisatie. 

Voorheen was het, vanaf een bepaald niveau, gebruikelijk alle onderdelen te alarmeren. Hierin worden we vrijer: het 

wordt mogelijk alleen die onderdelen te activeren waar behoefte aan is. Dit houdt in dat de aanvrager eerst bepaalt welk 

hoogste coördinatieteam is gewenst voor de vereiste operationele of bestuurlijke coördinatie en leiding. Bij dat team 

hoort dan een bepaald GRIP-niveau. Indien onder dat niveau ook teams moeten worden geactiveerd, geeft de 

aanvrager dit apart aan. In de memorie van toelichting wordt de werking van het knoppenmodel toegelicht. 

 

Inzet functionarissen 
Bij incidenten en crises, en dan vooral bij de ‘flitsincidenten’, moet onder omstandigheden als tijdsdruk, onduidelijkheid 

en media-aandacht in korte tijd veel worden gedaan en veel op elkaar worden afgestemd. Voor alle deelnemers aan 

de crisisorganisatie geldt dat men meteen met de werkzaamheden start. Voor de (leidinggevende) 

functionarissen met een rol in de directe coördinatie en leiding staan daarom een snelle respons en aankomst bij het 

incident voorop. De collega’s die geen directe rol hebben in de leiding, starten hun werkzaamheden vooral eerst ‘op 

afstand’ en komen vervolgens zo snel als mogelijk ter plaatse.  

De organisatie dient 24/7 hoog paraat te zijn. De wettelijke normtijden gelden als een maximum. Met de 

opmerking dat de crisisorganisatie hoog paraat is, bedoelen we dat de functionarissen op het moment dat zij piket 

hebben ‘in dienst zijn’. Dit betekent dat de collega’s niet alleen actief kunnen/hoeven te zijn als zij worden 

gealarmeerd. Zij mogen actief hun rol invullen als zij over informatie beschikken die aanleiding geeft tot optreden; ook 

dit is behoeftegestuurd optreden. 

 

Natuurlijk verwachten we niet van collega’s dat zij 24/7 scannen wat zich allemaal voordoet. Wel bestaat voor hen de 

mogelijkheid een actieve rol op te pakken; een rol die er eerder niet was of die misschien niet zo werd beleefd. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat een Operationeel Leider zelf kan besluiten om op te schalen naar een bepaald GRIP-

niveau, zonder dat hij daar actief voor gealarmeerd is en zonder dat er al sprake is van een opschaling. Datzelfde 

geldt ook voor bijvoorbeeld een informatiemanager die op basis van zijn waarnemingen de behoefte heeft een en 

ander in gang te zetten.  

 

 



GRIP 2016 

 

Vanuit een incident kan blijken dat operationele en/of bestuurlijke coördinatie en leiding vereist is. Redenen hiervoor 

kunnen zijn dat het incident complex is, de impact groot, er diverse processen/thema’s spelen en/of dat er 

tegenstrijdige belangen zijn.  
 

GRIP 2016 is het instrument voor de bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding binnen de multidisciplinaire 

crisisorganisatie. GRIP 2016 is onderdeel van het Regionaal Crisisplan 2016-2019. De procedure kent een aantal 

niveaus. Dit begint bij een kleinschalig incident met behoefte aan gestructureerde coördinatie tot en met een crisis van 

meer dan plaatselijke betekenis. 

 

De fase na een incident is ook relevant. In deze nafase gaat het om nazorg voor bijvoorbeeld slachtoffers en 

omwonenden en om het afwikkelen van eventuele juridische, financiële, arbogerelateerde of strafrechtelijke 

procedures. Ook daarin hebben we als veiligheidsregio een belangrijke taak. GRIP 2016 is een middel en geen doel 

op zich. Een duidelijke structuur biedt houvast. Maar uiteindelijk gaat het om rolvastheid, vakmanschap en om het 

vermogen als een team op te trekken. 

 

GRIP-niveaus 
De tabel hieronder geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene motivatie om bij een incident tot een bepaald 

GRIP-niveau op te schalen. De indeling is gebaseerd op de behoefte aan coördinatie en leiding en niet op basis van 

een fysieke scheiding tussen bron- en effectgebied.  

 

Niveau Aanleiding voor opschaling 

GRIP 1 Behoefte aan operationele coördinatie en leiding op de plaats 
van het incident en zich richtend op die activiteiten die vanaf de 
plaats incident kunnen worden overzien. 

GRIP 2 Behoefte aan operationele coördinatie en leiding, waarbij niet alle 
processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf de 
plaats van het incident of er is (nog) geen duidelijk te definiëren 
plaats incident. 

GRIP 3 Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding in de 
omstandigheid dat bestuurlijke opgaven voor de burgemeester 
vragen om ondersteuning door een Gemeentelijk Beleidsteam 
(GBT). 

GRIP 4 Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of 
crisis van meer dan plaatselijke betekenis of ernstige vrees voor 
het ontstaan daarvan. 

GRIP 5 Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of 
crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken 
voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk besluiten. 

 

 

 

 



GRIP 1 

 

Er is behoefte aan operationele coördinatie en leiding op de plaats van het incident. Deze richt zich op die activiteiten 

die vanaf de plaats incident kunnen worden overzien en aangestuurd.  
 

Bij GRIP 1 wordt ter plaatse het Commando Plaats Incident (CoPI) geformeerd.  

 

Het CoPI wordt gealarmeerd en gaat zo snel mogelijk ter plaatse. Ook de commandohaakarmbak gaat ter plaatse. De 

leider CoPI start zo snel mogelijk het CoPI-overleg in de commandohaakarmbak. 

 

De CaCo meldt aan de burgemeester van de betrokken gemeente dat er sprake is van een GRIP 1 in zijn gemeente. 

De leider CoPI informeert de burgemeester over het verloop van het incident. Tevens informeert de leider CoPI de 

Operationeel Leider (OL). 

 

Maximale bezetting CoPI  
• Leider CoPI 

• Officier van Dienst Informatievoorziening  

Officier van Dienst Brandweerzorg 

• Officier van Dienst Bevolkingszorg 

• Officier van Dienst Geneeskundige zorg 

• Officier van Dienst Politiezorg 

• Communicatieadviseur CoPI  

• Adviseur Gevaarlijke Stoffen  

• Functionarissen die in verband met de omstandigheden van belang zijn 

 

 



GRIP 2 

 

Er is behoefte aan operationele coördinatie en leiding, waarbij niet alle processen kunnen worden overzien en 

aangestuurd vanaf de plaats van het incident of de plaats van het incident is (nog) niet duidelijk te definiëren.  
 

Bij GRIP 2 wordt het Regionaal Operationeel Team (ROT) geformeerd onder leiding van de Operationeel Leider 

(OL). Afhankelijk van de behoefte is of wordt op de plaats van het incident een Commando Plaats Incident (CoPI) 

geformeerd. De bezetting van het CoPI is dezelfde als bij GRIP 1. 

 

Het ROT wordt ondersteund door stafsecties en de sectie Informatiemanagement. Naast de informatiemanager ROT en 

de informatiecoördinator bestaat deze sectie uit een tweede informatiemanager en 2 informatiecoördinatoren. De staf-

secties betreffen Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg. De stafsecties kennen een kern-

bezetting van een algemeen commandant, hoofd ondersteuning en hoofd informatie.  

 

De CaCo meldt aan de burgemeester van de betrokken gemeente dat er sprake is van een GRIP 2. De Operationeel 

Leider informeert de burgemeester over het verloop van het incident. De CaCo meldt aan het NCC dat er sprake is 

van een GRIP 2 in de regio.  

 

Maximale bezetting ROT 
• Operationeel Leider 

• Informatiemanager  

• Algemeen Commandant Bevolkingszorg 

• Algemeen Commandant Brandweerzorg 

• Algemeen Commandant Geneeskundige zorg 

• Algemeen Commandant Politiezorg 

• Communicatieadviseur ROT 

• Informatiecoördinator  

• Liaison Defensie 

• Functionarissen die in verband met de omstandigheden van belang zijn 

 



GRIP 3 

 

Er is behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding; de bestuurlijke opgaven voor de burgemeester vragen om 

ondersteuning door een GBT. 
 

Bij een GRIP 3 wordt een Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) geformeerd. Het GBT wordt geleid door de 

burgemeester. Afhankelijk van de behoefte is of wordt het Regionaal Operationeel Team (ROT) geformeerd onder 

leiding van de Operationeel Leider (OL). De OL heeft de operationele coördinatie en leiding en is de adviseur voor de 

burgemeester over het operationeel optreden. De ROT-bezetting is gelijk als in GRIP 2.  

 

Afhankelijk van de behoefte is of wordt ter plaatse het Commando Plaats Incident (CoPI) geformeerd onder leiding 

van een leider CoPI. De bezetting is gelijk als in GRIP 1. 

 

De burgemeester informeert de commissaris van de Koning en de buurgemeenten over (het verloop van) het incident. 

De CaCo meldt aan het NCC en de buurregio’s dat er sprake is van een GRIP 3 in de regio.  

 

Maximale bezetting GBT 
• Burgemeester 

• Informatiecoördinator 

• Officier van Justitie 

 Operationeel Leider 

• Strategisch adviseur Bevolkingszorg  

• Strategisch adviseur Brandweerzorg  

• Strategisch adviseur Geneeskundige zorg  

• Strategisch adviseur Politiezorg  

Communicatieadviseur GBT 

• Verslaglegger 

• Functionarissen die in verband met de omstandigheden van belang zijn 

 



GRIP 4 

 

Er is behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of 

ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De voorzitter veiligheidsregio kondigt daartoe GRIP 4 af. Het gezag gaat 

dan wettelijk gezien over naar de voorzitter veiligheidsregio.  
 

Bij GRIP 4 wordt het Regionaal Beleidsteam (RBT) geformeerd onder leiding van de voorzitter veiligheidsregio. De 

voorzitter neemt, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, geen besluiten zonder voorafgaande raadpleging van 

het RBT. Bij een GRIP 4 is het RBT het coördinerend orgaan. Dit betekent dat er (voor het betreffende incident) geen 

GBT’s kunnen zijn bij een GRIP 4. Op die manier is er sprake van een heldere, eenduidige bestuurlijke coördinatie.  

 

Bij GRIP 4 is het mogelijk dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten niet fysiek aanwezig zijn in het RBT, 

maar in hun eigen gemeenten blijven om daar hun rol als ‘burgervader/-moeder’ te vervullen. 

 

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) wordt geformeerd onder leiding van de Operationeel Leider (OL). De 

samenstelling is gelijk als in GRIP 2. Ook afhankelijk van de behoefte is of wordt ter plaatse het Commando Plaats 

Incident (CoPI) geformeerd onder leiding van de leider CoPI. De samenstelling is gelijk als in GRIP 1. 

 

De voorzitter van het RBT (voorzitter veiligheidsregio) informeert de commissaris van de Koning over het verloop van 

het incident. De CaCo meldt aan het NCC en de buurregio’s dat er sprake is van een GRIP 4 in de regio.  

 

Maximale bezetting RBT 
• Voorzitter veiligheidsregio 

• Burgemeesters van de betrokken gemeenten 

• Informatiecoördinator 

• Hoofdofficier van Justitie 

• Operationeel Leider   

• Strategisch adviseur Bevolkingszorg 

• Strategisch adviseur Brandweerzorg 

• Strategisch adviseur Geneeskundige zorg 

• Strategisch adviseur Politiezorg 

 Regionaal Militair Commandant 

 Dijk- of Watergraaf   

• Communicatieadviseur   

• Secretaris RBT 

• Functionarissen die in verband met de omstandigheden van belang zijn 



GRIP 5 

 

Er is behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in 

meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters van de 

veiligheidsregio’s gezamenlijk besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt gevonden. 
 

Deze opschaling vindt op bestuurlijk niveau plaats. De opschaling voorziet in afstemming tussen de betrokken 

veiligheidsregio’s en eventuele externe overheden en partners. Omdat de Wet veiligheidsregio’s geen voorziening 

treft voor het overgaan van het gezag, besluiten de betrokken voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk over 

het coördinerend voorzitterschap. Uitgangspunt is dat de bronregio leidend is. Wanneer de bron onduidelijk is, of als 

de betrokken voorzitters hiertoe gezamenlijk besluiten, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken.  

 

De coördinerend voorzitter is ook het bevoegd gezag, die door de minister van Veiligheid en Justitie of NCTV te 

benaderen is. Indien wenselijk wijzen de voorzitters samen één coördinerend ROT aan. Het uitgangspunt is dat de 

bronregio coördineert. De andere regio(‘s) vaardigen een liaison van het eigen ROT af.  

 

De CaCo meldt aan het NCC en de buurregio’s dat er sprake is van een GRIP 5 in de regio. Het NCC spreekt het 

ROT initieel aan via de CaCo, daarna volgens afspraak. 

 



Memorie van toelichting 

 

GRIP geeft duidelijkheid en structuur, zeker in de chaotische eerste uren van een ramp of crisis. De memorie van 

toelichting beschrijft de werkwijze van GRIP 2016. Maar de gedachten achter deze werkwijze zijn minstens zo 

belangrijk.  
 

Het hogere doel is professionalisering van de crisisorganisatie en -structuur, voor een effectieve en efficiënte 

bestrijding en beheersing van rampen en crises.  

 

a. Samenhang algemene en functionele keten 
Voor een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing is helder welke (bestuurlijke) partijen welke 

verantwoordelijkheid hebben. Dit wordt zichtbaar gemaakt door het benoemen van twee soorten ketens: de algemene 

keten en de functionele keten. Rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde en openbare veiligheid 

vormen de algemene keten. Een functionele keten bestrijkt één specifiek terrein, zoals elektriciteit of 

voedselveiligheid. Het gezag binnen de functionele ketens ligt over het algemeen bij vakministers, of namens die 

ministers bij ‘rijksheren’. 

 

Besluitvorming 

Bij een crisis in een functionele keten, zoals uitval van nutsvoorzieningen, vindt besluitvorming binnen de functionele 

keten plaats. Door het effect dat de crisis heeft op de openbare orde en veiligheid (algemene keten) kan de 

veiligheidsregio behoefte hebben aan opschaling en besluitvorming. De veiligheidsregio treft in dat kader haar 

maatregelen. 

 

Afstemming 

De afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: 1. Gemeentelijk of regionaal (veiligheidsregio) en 2. 

(Inter)nationaal (ministeries). Vertegenwoordigers van ministers (rijksheren) en vitale sectoren kunnen deelnemen aan 

de vergadering van een Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (GBT of RBT). Operationele afstemming kan 

plaatsvinden in het Regionaal Operationeel Team (ROT) of in het Commando Plaats Incident (CoPI).  

 
b. Coördinatie en leiding 

In essentie zijn binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing te onderscheiden:  

1. bestuurlijke coördinatie en leiding; 

2. operationele coördinatie en leiding. 

 

Bestuurlijke coördinatie en leiding 

Binnen de algemene keten ligt het gezag bij de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio. Het bevoegd gezag is 

verantwoordelijk voor twee vitale belangen: de openbare veiligheid (schade aan personen, zaken of milieu) en 

openbare orde (verstoring van vrij gebruik van de publieke ruimte door het gedrag van mensen).  

De impact of omvang van het incident bepaalt wie van hen bevoegd gezag is. Bij een ramp of crisis van meer dan 

plaatselijke betekenis - of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan - kondigt de voorzitter veiligheidsregio GRIP 4 

af. In onze regio wordt dit gezien als het automatisch van toepassing verklaren van artikel 39 van de Wet 

veiligheidsregio’s. Het gezag gaat dan over naar de voorzitter veiligheidsregio. 

 

Driehoeksoverleg 

Naast GBT- of RBT-afstemming kan er behoefte zijn aan het voeren van een driehoeksoverleg met betrekking tot het 

incident (artikel 13 Politiewet 2012). Het driehoeksoverleg bestaat uit de burgemeester, de (hoofd)officier van justitie 

en de hoogst operationeel leidinggevende van de politie (AC-P). De reden voor het driehoeksoverleg is dat het 

openbaar ministerie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de burgemeester 

voor de openbare orde en veiligheid. Beiden bedienen zich daarbij van de politie. In het driehoeksoverleg vindt 

afstemming plaats tussen burgemeester en de officier van justitie over prioriteiten en politie-inzet. Het GBT of RBT 

wordt op de hoogte gesteld van de keuzes voor de openbare orde en veiligheid. De Operationeel Leider (OL) krijgt als 

hoogste operationele leidinggevende binnen de crisisorganisatie van de voorzitter GBT of RBT de instructie de 

keuzes uit te (laten) voeren. 

  



Operationele coördinatie en leiding 

De Operationeel Leider is de hoogste operationele leidinggevende en leidt het Regionaal Operationeel Team (ROT). 

Het ROT is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en 

het adviseren van het gemeentelijke of regionale beleidsteam. De OL krijgt van het bevoegd gezag de instructie die 

deze nodig acht in verband met de uitvoering van de door het bevoegd gezag genomen besluiten. 

Op het moment dat er geen ROT actief is, is de leider CoPI (Commando Plaats Incident) de hoogst operationeel 

leidinggevende. Hij is belast met de operationele coördinatie en leiding op de plaats van het incident. Het CoPI richt 

zich op die activiteiten die vanaf de plaats van het incident kunnen worden overzien en aangestuurd. 

De calamiteitencoördinator (CaCo) is de hoogst leidinggevende in het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Het 

Gemeenschappelijk Meldcentrum is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen 

voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie. Het GMC draagt verder zorg voor de alarmering van 

(onderdelen van) de hoofdstructuur. Dit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de CaCo.  

 

c. Behoeftegestuurd optreden  

Behoeftegestuurd optreden is de rode draad in opschaling en structuur. Aan de hand van de beschikbare informatie 

(wat is er aan de hand, hoe erg is dat en wat is daar voor nodig) geeft de aanvrager de behoefte tot opschaling aan. 

Dit betekent dat hij vermeldt wat de aanleiding is voor de opschaling en welk effect hij daarmee wil bereiken. De lei-

dinggevende van het team dat wordt geactiveerd (lees: de ontvanger), is daarmee in staat om direct na de alarmering 

invulling te geven aan zijn functie. Hij kan dan ook bepalen of het afgekondigde niveau volstaat en of de juiste partijen 

aanwezig zijn. 

 

Er zullen zich situaties voordoen waarbij de aanvrager geen gelegenheid heeft direct de volledige aanleiding voor de 

opschaling te vermelden. Dit herstelt zich lopende de afstemming tussen de aanvrager en de ontvanger vanzelf. De 

aanvrager is verantwoordelijk voor de keuze van opschaling. De opschaling zelf wordt uitgevoerd door de CaCo. De 

aanvrager accepteert dat de CaCo toelichtende vragen stelt als dit bijdraagt aan de opschaling. Daarnaast is de 

afspraak dat als één discipline behoefte heeft aan een GRIP-opschaling, de overige disciplines automatisch mee 

opschalen. 

 

d. Inzet functionarissen 
Bij incidenten en crises, en vooral bij de ‘flitsincidenten’, moet onder omstandigheden van tijdsdruk, onduidelijkheid en 

media-aandacht in korte tijd veel worden gedaan en afgestemd. Voor alle deelnemers aan de crisisorganisatie geldt 

dan ook dat zij direct met de werkzaamheden starten. Voor de (leidinggevende) functionarissen met een 

coördinerende rol staat daarom een snelle respons en aankomst bij het incident voorop. De collega’s die geen directe 

rol hebben in de coördinatie en leiding starten relevante werkzaamheden mogelijk eerst ‘op afstand’ en komen 

vervolgens dan zo snel als mogelijk ter plaatse. De organisatie is 24/7 hoog paraat. Door het ‘behoeftegestuurd 

optreden’ kunnen functionarissen die piket hebben zelf opschalen als zij dat voor de situatie nodig vinden. Zij hoeven 

dus niet te wachten tot zij gealarmeerd worden, maar kunnen zelf beslissen om ‘in actie te komen’. 

De volgende normtijden gelden als een maximum voor de onderdelen van de hoofdstructuur vanaf de afkondiging van 

het GRIP-niveau: 

Team Teamleden Normtijd 

CoPI Leider CoPI 30 minuten* 

OvD-B, -P en –G 30 minuten* 

OvD Informatievoorziening 30 minuten* 

Adviseur Gevaarlijke Stoffen 30 minuten* 

OvD-Bz 30 minuten** 

Communicatieadviseur 30 minuten** 

ROT Operationeel Leider 45 minuten 

Informatiemanager 30 minuten 

Communicatieadviseur 45 minuten 



Sectie 
informatiemanagement 

40 minuten 

Algemeen commandanten 45 minuten 

Stafsecties 60 minuten 

GBT Leden GBT 60 minuten 

RBT Leden RBT 60 minuten 

 

* Deze functionarissen komen zo snel mogelijk conform de brancherichtlijnen ter plaatse. Voor de Adviseur Gevaarlijk 

Stoffen is dit een richttijd vanwege het regionaal piket. 

** Deze functionarissen hebben geen toestemming om gebruik te maken van optische en geluidssignalen voor het ter 

plaatse komen en zullen deze normtijd mogelijk overschrijden. Voor hen is dit een richttijd. Zij kunnen eventueel 

relevante werkzaamheden direct starten en dienen daarna zo snel als mogelijk ter plaatse gaan.  

 

e. Knoppenmodel 

Werken vanuit de behoefte impliceert dat we flexibeler omgaan met het activeren van de diverse onderdelen van de 

crisisorganisatie. Voorheen was het gebruikelijk om bij een bepaald GRIP-niveau alle onderdelen te alarmeren. Nu 

wordt het mogelijk alleen die onderdelen te activeren waar behoefte aan is. De aanvrager bepaalt dus eerst welk 

hoogste team gewenst is voor de vereiste operationele of bestuurlijke coördinatie en leiding. Bij dat team hoort dan 

een bepaald GRIP-niveau. Indien onder dat niveau ook teams moeten worden geactiveerd, geeft de aanvrager dit 

apart aan. 

 

 GRIP 

1 

GRIP 

2 

GRIP 

3 

GRIP 

4 

CoPI X O O O 

ROT  X O X 

GBT   X  

RBT    X 

X Vast  O Keuze 

 

In acute situaties waarin snel handelen noodzakelijk is en er geen tijd is om de behoefte en reden van opschaling aan 

te geven, zullen alle teams worden gealarmeerd.  

 

Efficiënte en effectieve bezetting teams 

Bij alarmering wordt het complete team gealarmeerd. De leidinggevenden van de teams bepalen in overleg met de 

deelnemers in hoeverre het team steeds volledig bezet moet zijn. Ook wordt bepaald of en welke aanvullende 

vertegenwoordigers (zowel algemene als functionele keten als andere partners) aan moeten sluiten. 

 

Er kan zich de situatie voordoen dat het nog niet helder is of er behoefte gaat ontstaan aan operationele en/of 

bestuurlijke coördinatie en leiding op regionaal niveau. De mogelijkheid tot het bijeenroepen van een team is mogelijk, 

zonder dat er GRIP-opschaling plaatsvindt. 

 

Monodisciplinaire opschaling 

Elke discipline en informatiemanagement kan monodisciplinair opschalen, waardoor eenheden en functionarissen 

naar behoefte zijn in te zetten. Er ligt geen automatische koppeling tussen deze operationele opschaling en GRIP. 

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om monodisciplinair processen op te starten. Hierbij is het mogelijk 

actiecentra te activeren zonder dat dit hierbij GRIP-opschaling plaatsvindt. Dit staat los van de multidisciplinaire 

opschaling. Is bijvoorbeeld alleen het proces communicatie nodig, dan wordt het proces monodisciplinair opgeschaald 

in plaats van over te gaan naar een GRIP-opschaling. 

 

Het verleden heeft geleerd dat als er geen operationele zaken meer spelen, dit snel leidt tot een afschaling. Toch kan 



het nodig zijn de GRIP in stand te houden en op een later tijdstip bij elkaar te komen, maar ook kunnen er nog zaken 

spelen die (multidisciplinaire) aandacht behoeven. Dit wil niet zeggen dat teams constant fysiek bij elkaar hoeven te 

blijven. Ook kunnen enkele teams en/of secties nog actief blijven terwijl andere ontbonden worden. Er is dus een 

onderscheid tussen afschalen (van het GRIP-niveau) en ontbinden (van de teams). 

 

f. Bevoegdheid tot op- en afschalen  
 

Opschalen 

Voorheen waren de opschalingsbevoegdheden complex georganiseerd. Dit is vereenvoudigd door meer 

functionarissen de bevoegdheid te geven op te schalen tot en met GRIP 3. Uitgangspunt hierbij is dat tijdens de 

opschaling afstemming wordt gezocht met de functionaris uit de eigen kolom die al aanwezig is. Het is immers niet 

wenselijk dat degene die ter plaatse is, verrast wordt door een hoger opschalingsniveau. 

 

Functionaris Opschalen tot/activeren 

  

 
Calamiteiten coördinator  
 

 
GRIP2 

 
Officieren van Dienst Brandweerzorg, Politiezorg, 
Geneeskundig zorg en Bevolkingszorg 
 

 
GRIP2 (in overleg met Leider CoPI) 

 
Leider CoPI 
 

 
GRIP2 

 
Algemeen Commandanten Brandweerzorg, Politie-
zorg, Geneeskundig Zorg en Bevolkingszorg 
 

 
GRIP3 (in overleg met Operationeel Leider) 

 
Operationeel Leider 
 

 
GRIP4 

 
Burgemeester 
 

 
GRIP4 

 
Voorzitter Veiligheidsregio 
 

 
GRIP5 

 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, Leider CoPI, Operatio-
neel Leider, Algemeen Commandant Brandweerzorg 
 

 
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (sirenenet-
werk) 

 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, Leider CoPI, Operatio-
neel Leider, Hoofdofficier van Dienst Politie 
 

 
NL-Alert 

 

Het opschalen gebeurt via de CaCo door de leider CoPI, ROL, OvD-bz, en burgemeester; alle overige 

functionarissen nemen contact op met de eigen meldkamer. 

 

Afschalen 

Afschalen kan alleen als het hogere opschalingsniveau afgeschaald is of wanneer de eigen opschaling het hoogste 

niveau is. Er wordt aan het lagere opschalingsniveau (indien aanwezig) voortijdig aangegeven dat op een bepaald 

moment afgeschaald gaat worden. Zijn er meerdere teams opgeroepen, bijvoorbeeld GBT en ROT, dan kan er alleen 

trapsgewijs worden afgeschaald.  

 

Naast afschalen op niveau zijn ook onderdelen van de hoofdstructuur af te schalen. In de dagen na een incident 

kunnen bijvoorbeeld nog multidisciplinaire zaken spelen. Het is dan mogelijk om op afgesproken tijdstippen het ROT 

of GBT bij elkaar te roepen. Bij de afhandeling van de brand bij Chemiepack in Moerdijk bijvoorbeeld was het ROT 

gedurende een week lang tweemaal daags bij elkaar. De crisisorganisatie bleef overeind, om de afstemming tussen 

de diensten te borgen. 



 

Bij een grote brand op een industrieterrein op een werkdag kan het CoPI met enkele zaken belast worden die voor 

hen moeilijk te sturen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het opvangen van de gedupeerden van het getroffen 

bedrijf, het ontruimen van het industrieterrein en het bereikbaar houden van de locatie voor de hulpdiensten. Dit kan 

voor het CoPI aanleiding zijn om op te schalen naar GRIP 2 waarbij aan het ROT specifiek gevraagd zal worden om 

deze knelpunten op te pakken. Het ROT gaat dan ‘behoeftegestuurd’ te werk en pakt ook taken op die het brongebied 

betreffen. 

Via (sociale) media zou de CaCo kunnen vernemen dat in een buurregio een rookwolk/giftige wolk is vrijgekomen en 

dat ze daar opgeschaald zijn naar GRIP 2. Gelet op de windrichting zou de stank ook in onze regio waarneembaar 

kunnen worden. Op dat moment zou de CaCo contact op moeten nemen met de OL. De OL kan op basis van deze 

aanvullende informatie vanuit de CaCo verder besluiten nemen tot opschaling. 

Bij opschaling naar GRIP 1 wordt het CoPI gealarmeerd. De leider CoPI moet zo snel als mogelijk ter plaatse zijn, net 

zoals dat voor de overige leidinggevenden ((H)OvD-en) van de brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg geldt. 

De communicatieadviseur CoPI en de OvD Bevolkingszorg hebben geen toestemming om met optische en 

geluidssignalen te rijden en komen dus zo snel als mogelijk ter plaatse. Mogelijk starten zij eerst enkele relevante 

werkzaamheden voordat zij vertrekken. Een voorbeeld hiervan is dat er al een bericht op sociale media geplaatst wordt 

voor enige duiding van het incident. 

Bij een rookwolk/giftige wolk die richting onze regio drijft en als er noodzaak is dit af te handelen op het niveau van het 

ROT, wordt GRIP 2 afgekondigd. Een CoPI heeft bij een dergelijk incident geen meerwaarde. Deze wordt dan ook 

niet geactiveerd. In dit geval spelen er ook geen bestuurlijke dilemma’s terwijl het incident wel merkbaar is binnen 

meerdere gemeenten en mogelijk ook tot onrust leidt onder de inwoners. Het volstaat dan om de burgemeesters en 

de voorzitter veiligheidsregio te informeren dat er opschaling naar GRIP 2 heeft plaatsgevonden waarbij toegelicht 

wordt wat er aan de hand is en welke acties worden uitgezet. Opschaling naar GRIP 4 is dan echter niet aan de orde. 

 

Er kan zich de situatie voordoen dat de OL zich afvraagt of er een ROT opgeroepen moet worden voor de afhandeling 

van een incident. Bij extreme wateroverlast zou het waterschap kunnen besluiten om bepaalde gebieden onder te 

laten lopen. Dit kan gevolgen hebben voor de openbare orde en veiligheid. Om te kunnen bepalen of er inderdaad 

een ROT noodzakelijk is voor de afhandeling, kan de OL besluiten dat er over twee uur een overleg plaatsvindt met 

de bezetting van het ROT, aangevuld met een vertegenwoordiger van het Waterschap. Het spreekt voor zich dat de 

kernbezetting van het ROT hieraan gehoor dient te geven. In het overleg wordt vervolgens bepaald of inderdaad 

opschaling plaatsvindt naar bijvoorbeeld GRIP 2 en daarmee het complete ROT wordt geactiveerd. 

Sommige incidenten duren dagen en soms zelfs weken. Er kan dan gekozen worden dat GRIP 2 in stand blijft waarbij 

het ROT slechts één keer per dag actief bij elkaar komt voor overleg.  

 

Ook kan bij een kortdurende incident het CoPI actief blijven voor de afwikkeling van een aantal processen, terwijl 

bijvoorbeeld de brand zelf al geblust is. 



Nadere uitwerking binnen de GRIP-niveaus 

 

De GRIP-niveaus 1 en 2 zijn operationeel, de GRIP-niveaus 3, 4 en 5 zijn bestuurlijk. 
 

GRIP 1 
Bij een GRIP 1 gaat het om operationele coördinatie en leiding op de plaats van het incident. De inzet focust zich op 

activiteiten die vanaf de plaats incident zijn te overzien en aan te sturen. Dit wordt uitgevoerd door het CoPI. De leider 

CoPI is bij een GRIP 1 de hoogst operationeel leidinggevende.  

 

Motorkapoverleg 

Het motorkapoverleg maakt geen onderdeel uit van de GRIP; het betreft namelijk een routinematige inzet.  

• Het motorkapoverleg kent geen vooraf bepaalde vorm en samenstelling. Mocht de behoefte er zijn, dan kan een 

OvD altijd de OvD van een andere dienst uit de algemene of functionele keten ter plaatse vragen. 

• De CaCo kan LCMS opstarten buiten de GRIP-alarmering. Dit kan hij doen op eigen besluit of op verzoek van 

(één van) de aanwezige diensten. Indien LCMS wordt opgestart, wordt een informerend bericht verzonden aan de 

OvD-en, leider CoPI, OvD Informatievoorziening en communicatieadviseur CoPI. Het is aan de diensten te 

bepalen welke functionarissen dit bericht verder nog meer krijgen. Het geeft de functionarissen de mogelijkheid 

om te bepalen om ook ter plaatse te gaan. Met name voor de OvD-Bz is dit van groot belang omdat er sprake kan 

zijn van bevolkingszorgprocessen. 

• Opschaling: de leden van het motorkapoverleg en de CaCo kunnen contact leggen met de Leider CoPI over 

eventuele opschaling. Dit kan ook andersom gebeuren. De leider CoPI kan zonder gealarmeerd te zijn - bij 

voorkeur in afstemming met de leden van het motorkapoverleg ter plaatse en/of met de CaCo – bepalen dat er 

opschaling nodig is naar een GRIP-niveau. 

 

Acties leider CoPI bij GRIP 1 

• Na alarmering meldt de leider CoPI zich portofonisch in en legt contact met de CaCo. 

• Hij maakt gebruik van statusplotting om daarmee ook de tijden gelogd te hebben.  

• De leider CoPI gaat na alarmering meteen aan de slag met de volgende vragen (en zorgt voor de afstemming met 

de CaCo en eventueel de OL): 

∙ welke functionaris/kolom heeft opgeschaald?; 

∙ waarvoor is opgeschaald?;  

∙ is het afgekondigde GRIP-niveau juist of moet het bijgesteld worden?;  

∙ welke partijen zijn betrokkenen en moet dit uitgebreid worden? 

• De leider CoPI gaat zo snel mogelijk met het dienstvoertuig ter plaatse conform de brancherichtlijnen. 

• Onderweg handelt de leider CoPI naar bevinding van zaken. Hij kan reeds besluiten nemen en opdrachten geven, 

of informatie inwinnen. Dit kan hij telefonisch doen of per portofoon. 

• Zodra de leider CoPI ter plaatse is, geeft hij dit via een statusmelding door. 

• De leider CoPI wint relevante informatie in en start het eerste CoPI-overleg. Hij noteert ook de tijd van het overleg. 

Dit is het formele moment conform de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s (binnen de geldende normtijden).  

• De leider CoPI bepaalt of de startwijze zoals bedoeld, aansluit bij het incident. Dit betekent dat hij bepaalt of hij 

aanvullend behoefte heeft aan de komst van overige functionarissen die in verband met de omstandigheden van 

belang zijn. 

 

Algemeen 

• Bij opschaling naar GRIP 1 wordt het CoPI gealarmeerd. De functionarissen die een directe rol hebben in de 

coördinatie en leiding gaan zo snel als mogelijk ter plaatse conform de branchrichtlijnen. Het gaat hier om de 

leider CoPI en de leidinggevenden ((H)OvD-en) van de brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg en de 

OvD Informatievoorziening. 

• De communicatieadviseur CoPI en de OvD Bevolkingszorg starten conform de prestatie-eisen ‘Bevolkingszorg op 

orde 2.0’ mogelijk eerst enkele relevante werkzaamheden voordat zij vertrekken. 

• De kolommen bepalen zelf of bijbehorend monodisciplinair materieel nodig is en besluiten deze wel of niet op te 

laten komen. Bij voorkeur komen deze voertuigen alleen op als dat vanuit de kolom echt nodig is. Gedachte 

hierachter is dat we willen voorkomen dat de opkomst van personen en materieel als onnodig wordt gezien.  

• Ook de overige functionarissen van het CoPI, zoals de OvD Informatievoorziening en de communicatieadviseur 



CoPI, starten direct met hun taken na alarmering. Ook zij melden zich in per portofoon. 

• Na opschaling bepaalt de leider CoPI in overleg met de diensten wie geen rol meer heeft in het CoPI. Ook wordt 

bepaald welke OvD-en of andere contactpersonen (functionele keten, bedrijfsdeskundigen etc.) nog extra 

aansluiten in het CoPI. 

• Het kan zijn dat er behoefte is aan een extra CoPI bij hetzelfde incident. We gaan dan het ROT activeren om de 

coördinatie over deze CoPI’s op zich te nemen. 

• Indien een ander gelijktijdig incident vraagt om een CoPI, hebben we als regio hierin niet voorzien. Als we hier niet 

uit vrije instroom in kunnen voorzien, zullen we andere regio’s vragen om deze te leveren. Dit hangt uiteraard ook 

af van de gewenste opkomstsnelheid. Ook wordt op dat moment bepaald of er behoefte is aan coördinatie door 

het ROT. 

 
GRIP 2  

GRIP 2 is binnen de opschaling het hoogste operationele niveau. De nadruk ligt, net als bij een GRIP 1, op 

operationele coördinatie en leiding. Er wordt opgeschaald naar GRIP 2 als niet alle processen of thema’s zijn te 

overzien en/of zijn aan te sturen vanaf de plaats van het incident of wanneer er (nog geen) duidelijk te definiëren 

plaats incident is. 

 

GRIP 2016 biedt de mogelijkheid om een ROT te alarmeren zonder dat er een CoPI actief is of wordt. Dit kan 

bijvoorbeeld bij een ramp op afstand of een crisis waarbij er geen plaats incident te definiëren is. 

• Bij GRIP 2 heeft de OL de operationele leiding over het incident en informeert de burgemeester.  

• De OL gaat na alarmering meteen aan de slag met de volgende vragen: 

∙ welke functionaris/kolom heeft opgeschaald?; 

∙ waarvoor is opgeschaald?; 

∙ is het afgekondigde GRIP-niveau juist of moet het bijgesteld worden?; 

∙ welke partijen zijn betrokkenen en moet dit uitgebreid worden? 

Ook bepaalt de OL in overleg met het team in hoeverre het team volledig bezet moet zijn. 

• De algemeen commandanten (AC’s) die namens de verschillende diensten zitting nemen in het ROT, zijn tijdens het 

incident de hoogst leidinggevende van de betreffende dienst. Daarnaast stuurt de AC zijn eigen stafsectie aan.  

• De stafsectie gaat aan de slag met de opdrachten en vragen die vanuit het ROT, CoPI en het werkveld naar voren 

komen. Zij hebben daarbij een coördinerende rol en kunnen opdrachten en taken beleggen bij de 

monodisciplinaire actiecentra. 

• Naast de stafsecties voor de verschillende diensten is er ook een sectie informatievoorziening. Deze 

ondersteunende sectie verzorgt de informatievoorziening ten behoeve van het ROT. 

• Tot slot is er ook nog een sectie ‘overige’. Deze sectie kan bemenst worden door een vertegenwoordiger van het 

bij het incident betrokken bedrijf of een ketenpartner uit de functionele kolom (bijvoorbeeld het waterschap). 

• Ook bij meerdere incidenten in de regio komt er maar één ROT op.  

 

Opkomstlocatie 

De ROT-opkomstlocatie is het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), tenzij bij alarmering anders wordt vermeld. Het 

RCC is gevestigd in het GMC, tweede etage, Gruttostraat 10 in ‘s-Hertogenbosch.  

 

GRIP 3  

Bij GRIP 3 spelen er bestuurlijke opgaven voor het bevoegd gezag die het wenselijk maken dat een Gemeentelijk 

Beleidsteam (GBT) de burgemeester ondersteunt.  

De burgemeester gaat na alarmering meteen aan de slag met de volgende vragen: 

∙ welke functionaris/kolom heeft opgeschaald?; 

∙ waarvoor is opgeschaald?; 

∙ is het afgekondigde GRIP-niveau juist of moet het bijgesteld worden?; 

∙ welke partijen zijn betrokkenen en moet dit uitgebreid worden? 

• In de bezetting staat de Operationeel Leider (OL) opgenomen. De OL heeft dus niet alleen de operationele 

coördinatie en leiding maar is in die hoedanigheid ook de adviseur voor de burgemeester over het operationeel 

optreden. 

• Onze regio heeft één gepiketteerde OL voor aansturing van het die het ROT. Fysiek lukt het daarom niet of niet 

altijd om aan te sluiten in het GBT. Afstemming vindt dan telefonisch plaats. Als er in het GBT behoefte is om de 

OL fysiek aan tafel te hebben, dan kan een van de niet-gepiketteerde OL’s worden opgeroepen. Deze stemt af 

met de OL in het ROT en fungeert als tweede OL. 



• Daarnaast komen, in afwijking van de wet, van alle disciplines de strategisch adviseur(s) op. Zij adviseren de 

burgemeester in het bestuurlijk krachtenveld. Zoals op alle niveaus wordt bij alarmering het complete team 

gealarmeerd. De burgemeester bepaalt in overleg met de deelnemers in het team in hoeverre het team volledig 

bezet moet blijven. Ook wordt bepaald of en welke aanvullende vertegenwoordigers (zowel algemene als 

functionele keten als andere partners) aan moeten sluiten. 

GRIP 2016 biedt de mogelijkheid om een GBT te alarmeren zonder dat er een ROT en/of CoPI actief is of wordt. Dit 

kan zich voordoen bij een situatie waar vooral alleen bestuurlijke dilemma’s spelen, er weinig tot geen 

operationele activiteiten zijn en in een niet-acute fase.  

 

Opkomstlocatie  

De opkomstlocatie van het GBT is in het gemeentehuis van de getroffen gemeente tenzij bij alarmering anders wordt 

vermeld.  

 

GRIP 4 

Bij GRIP 4 is er behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding door de voorzitter veiligheidsregio. Het zijn situaties 

die door de voorzitter veiligheidsregio zijn gekwalificeerd als een ramp/crisis van meer dan plaatselijke betekenis 

(fysiek of qua impact). De voorzitter kondigt daartoe GRIP 4 af. Het gezag gaat dan wettelijk gezien over naar de 

voorzitter veiligheidsregio. Bij opschaling naar een RBT is er niet langer sprake van een GBT; het GBT als 

besluitvormend en coördinerend orgaan houdt op te bestaan. De burgemeesters van de betrokken gemeenten nemen 

deel aan het RBT. Op die manier zijn de bestuurlijke coördinatie en leiding helder en eenduidig. Het is echter mogelijk 

dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten niet altijd of de hele tijd fysiek aanwezig zijn in het RBT, omdat zij 

ook hun rol als burgervader/-moeder te vervullen hebben in hun eigen gemeenten.  

• De voorzitter veiligheidsregio gaat na alarmering meteen aan de slag met de volgende vragen: 

∙ welke functionaris/kolom heeft opgeschaald?; 

∙ waarvoor is opgeschaald?; 

∙ is het afgekondigde GRIP-niveau juist of moet het bijgesteld worden?; 

• In de bezetting staat de Operationeel Leider (OL) opgenomen. De OL heeft dus niet alleen de operationele 

coördinatie en leiding maar is in die hoedanigheid ook de adviseur voor de voorzitter veiligheidsregio over het 

operationeel optreden. 

• Onze regio heeft één gepiketteerde OL voor aansturing van het die het ROT. Fysiek lukt het daarom niet of niet 

altijd om aan te sluiten in het RBT. Afstemming vindt dan telefonisch plaats. Als er in het RBT behoefte is om de 

OL fysiek aan tafel te hebben, dan kan een van de niet-gepiketteerde OL’s worden opgeroepen. Deze stemt af 

met de OL in het ROT en fungeert als tweede OL. 

• Daarnaast komen, in afwijking van de wet, van alle disciplines de strategisch adviseur(s) op. Zij adviseren de 

voorzitter in het bestuurlijk krachtenveld. Zoals op alle niveaus wordt bij alarmering het complete team 

gealarmeerd. De voorzitter veiligheidsregio bepaalt in overleg met de deelnemers in het team in hoeverre het 

team volledig bezet moet blijven. Ook wordt bepaald of en welke aanvullende vertegenwoordigers (zowel 

algemene als functionele keten als andere partners) aan moeten sluiten. 

 

Opkomstlocatie  

De opkomstlocatie van het RBT is de grote vergaderzaal op de 1e etage, gebouw VRBN, Orthenseweg 2b in ’s-

Hertogenbosch tenzij bij alarmering anders wordt vermeld.  

 

GRIP 5 

Er is behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding door de voorzitter veiligheidsregio, omdat het situaties betreft die 

naast de eigen veiligheidsregio ook een of meer andere veiligheidsregio’s treft. Een opdracht tot opschaling naar 

GRIP 5 wordt altijd gegeven door of namens de voorzitter veiligheidsregio. In de praktijk betekent dit dat eerst wordt 

opgeschaald naar een GRIP 4. In GMS en LCMS wordt aangegeven dat het om een GRIP 5 gaat.  

 

De Wet veiligheidsregio’s kent geen voorziening voor het overgaan van het gezag. De betrokken voorzitters van de 

veiligheidsregio’s besluiten gezamenlijk over het coördinerend voorzitterschap. Uitgangspunt is dat de bronregio 

leidend is. De coördinerend voorzitter is ook het door de minister van Veiligheid en Justitie of NCTV te benaderen 

bevoegd gezag.  

• Indien wenselijk wijzen de voorzitters samen één coördinerend ROT aan dat onder leiding staat van een 

Operationeel Leider die coördinerend optreedt. 

• De bronregio coördineert. Liaisons van de andere regio’s vaardigen vanuit hun ROT een functionaris af. 



• De CaCo meldt aan het NCC dat er sprake is van een GRIP 5. Het NCC spreekt het coördinerend ROT initieel 

aan via de CaCo, daarna volgens afspraak.  

 

In de pager- en de communicatorberichten worden geen meldingen over GRIP 5 opgenomen. De functionarissen 

worden bij opkomst hierover geïnformeerd. 

 

Als er geen behoefte meer is aan een gezamenlijke bestuurlijke coördinatie en leiding wordt er afgeschaald. Dit 

gebeurt trapsgewijs en door de coördinerende regio. Het niveau van afschalen kan per betrokken regio verschillen. Dit 

is afhankelijk van de regionale behoefte aan coördinatie en leiding. 

 

Opkomstlocatie  

De opkomstlocatie van het RBT is de grote vergaderzaal op de 1e etage, gebouw VRBN, Orthenseweg 2b in ’s-

Hertogenbosch tenzij bij alarmering anders wordt vermeld.  
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 13 april 2017 Bijlagen : 1 

Steller : Paul de Vet Onderwerp : Staat van de rampenbestrijding 2016 

 
 

Algemene toelichting 

 

Inleiding 

Op 7 december jongstleden heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Staat van de 

rampenbestrijding 2016 toegestuurd aan de Tweede Kamer. De Staat geeft een algemeen beeld 

van hoe de voorbereiding op rampenbestrijding ervoor staat in Nederland met daarbij per 

(veiligheids)regio ook een inzicht in de regionale prestaties. 

Het regionale beeld is bijgevoegd. De volledige Staat is te vinden op de website van de inspectie. 

In dit voorstel zal kort worden aangegeven wat de algemene (landelijke) conclusie is, hoe het 

onderzoek is uitgevoerd en langs welke “meetlat” en wat de specifieke conclusies en bevindingen 

zijn ten aanzien van Brabant-Noord. En welke conclusies en verbeteraanpak wij zelf voorstellen. 

 

Algemene conclusie van de inspectie 

In de Staat van de rampenbestrijding 2016 concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie 

(IVenJ) dat de veiligheidsregio’s steeds beter zijn voorbereid op rampen en crisis en dat de 

samenwerking met de (vitale) partners en gemeenten is versterkt. Daadwerkelijk optreden, bij 

een echte calamiteit, stelt hoge eisen aan de uitvoering. Daar vraagt de Inspectie op een aantal 

punten nog om verbetering. Veiligheidsregio’s moeten blijven investeren in samenwerking, 

oefenen en kwaliteitszorg. 

 

Tot standkoming van het regiobeeld 

De IVenJ heeft in december 2015 interviews gehouden met diverse medewerkers van de VR en 

haar partners. Tevens hebben we allerlei relevante plannen, documenten en evaluaties ter 

beschikking gesteld aan de IVenJ. Op basis van deze plannen heeft de IVenJ een concept 

regiobeeld opgesteld en de VR gevraagd om te reageren op dit regiobeeld t.a.v. feitelijke 

onjuistheden. Na deze consultatie heeft de IVenJ het definitieve regiobeeld opgesteld, vergezeld 

van haar eindconclusies. Dit definitieve beeld is bijgevoegd. 

 

Meetlat: toetsingskader IVenJ 

Uitgangspunt voor de beoordeling door de IVenJ zijn de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s. 

Hiervoor heeft de IVenJ een (eigen) toetsingskader opgesteld.  

In het regiobeeld heeft de IVenJ per toetspunt de VR beoordeeld en een van de volgende scores 

gegeven: 

- Op niveau   : VR scoort bovengemiddeld 

- Basis op orde   : voldoet aan gestelde eisen 

- Voor verbetering vatbaar : voldoet gedeeltelijk aan gestelde eisen 

- Onvoldoende   : voldoet geheel niet aan gestelde eisen 

 

Prestaties van Brabant-Noord 

 

Brabant-Noord scoort op niveau op de volgende onderdelen: 

- Samenwerking met de gemeenten 

- Evalueren (van incidenten) 

 

Brabant-Noord scoort “basis op orde” op de volgende onderdelen: 

Voorstel     

Agendapunt 5      
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- Samenhang planvorming (beleidsplan, crisisplan, risicoprofiel, rampbestrijdingsplannen) 

- Samenwerking netwerkpartners (waterschappen, defensie, vitale infrastructuur etc.) 

- Interregionale samenwerking (met omliggende VR’en) 

- Operationele prestaties, voor wat betreft: 

o Alarmering 

o Advisering ROT en beleidsteam 

o Afstemming netwerkpartners 

o Besluitvorming o.b.v. actueel beeld (informatievoorziening) 

- Kwaliteitszorg als geheel 

 

Brabant-Noord kan zich verbeteren ten aanzien van: 

- Taakuitvoering calamiteiten coördinator meldkamers 

- Sturing en coördinatie (met name t.a.v. afstemming taakuitvoering tussen CoPI en ROT) 

- Inzicht in vakbekwaamheid 

 

Op geen enkel onderdeel scoort Brabant-Noord onvoldoende. 

 

Conclusie en aanpak verbeterpunten 

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat Brabant-Noord de basis goed op orde heeft. 

Hiermee is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt door de VR en haar partners. 

Ook het grote kritiekpunt bij de vorige “staat” in 2012, dat de VR haar prestaties niet genoeg 

inzichtelijk kon maken, is ruimschoots verbeterd. Onder andere door het periodiek uitbrengen van 

de voortgangsrapportage “Uitvoering op orde” waarin bijgehouden wordt hoe Brabant-Noord 

presteert ten aanzien van de wettelijke en bovenregionale vereisten. 

 

De verbeterpunten die de IVenJ noemt, worden herkend. Het inzichtelijk maken van de 

vakbekwaamheid van functionarissen is een speerpunt in het meerjaren plan multidisciplinair 

opleiden, trainen en oefenen 2015-2018. Hiervoor loopt sinds 2015 een meerjarenproject 

registratie. Het doel is niet alleen kwantitatief te registeren (hoeveel oefeningen heeft een 

functionaris geoefend) maar vooral kwalitatief (waar liggen zijn/haar kwaliteiten en 

ontwikkelpunten). Dit project maakt op haar beurt weer deel uit van het kwalitatief beter oefenen 

waarvoor we in samenwerking met defensie een nieuwe visie op teamleren hebben ingericht. 

 

Ook de taakuitvoering van de calamiteiten coördinator (CaCo) wordt onderkend. In afwachting van 

de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost is er geen formatie 

beschikbaar voor de calamiteiten coördinator bovenop de huidige meldkamerbezettingen. De 

CaCo functie is belegd bij één van de dienstdoende functionarissen op de meldkamer. Het 

organiseren van een separate/extra 24/7 beschikbare calamiteiten coördinator zou op dit moment 

een (te) grote financiële inspanning vragen van de VR en haar partners in relatie tot het aantal 

incidenten waarbij deze functie noodzakelijk is. Bij de samenvoeging van de meldkamers in 2018 

zal opnieuw bezien worden hoe de functie van CaCo ingevuld dient te worden. 

 

De aanbeveling met betrekking tot sturing en coördinatie zal worden meegenomen in de 

organisatie van de komende trainingen en oefeningen voor CoPI en ROT. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Aan Veiligheidsdirectie ter kennisname 5-1-2017 

Dagelijks Bestuur ter instemming 26-1-2017 

Algemeen Bestuur ter instemming 13-4-2017 

 

 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld als volgt te 
besluiten: 
1. Kennis te nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 en het daarbij behorende 

regiobeeld voor Brabant-Noord; 
2. In te stemmen met de conclusies en regionale aanpak van de conclusies en aanbevelingen. 

 
 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
 
Secretaris:    dr.ir. P. Verlaan MCDm  Paraaf:  …………… 
 
 

Bijlage 
 

1. Regiobeeld Brabant-Noord (volledige rapport van de Staat is te vinden op de website van de 

Inspectie voor Veiligheid en Justitie: www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2016/12/07/de-
staat-van-de-rampenbestrijding-2016 ). 

http://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2016/12/07/de-staat-van-de-rampenbestrijding-2016
http://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2016/12/07/de-staat-van-de-rampenbestrijding-2016
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Algemene informatie veiligheidsregio Midden- en 
WestBrabant  
  

 

 

Organisatie veiligheidsregio  
 

 

Voorzitter  Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch  

Gemeenschappelijke 

regeling  
Ongewijzigd sinds 1 juli 2013   

Bevolkingszorg   Regionale pool, regionale 

voorbereiding  

Politie  Eenheid Brabant Oost samen met VR 

Brabant Zuidoost  

Meldkamer  GMC ‘s-Hertogenbosch  

Brandweer  Geregionaliseerd per 1 januari 2010  

GHOR  Intensieve samenwerking met GHOR 

Midden- en West-Brabant in een 

bureau grootschalige publieke 

gezondheid binnen de 

GGD/GHORcombinatie.  
 

 

Kenmerken veiligheidsregio  
 

 

Prominente gebeurtenissen  
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Aantal gemeenten  19  

Aantal inwoners  650.000  

Karakter 

veiligheidsregio   
De veiligheidsregio heeft 

zowel agrarisch als 

stedelijk gebied, 

rivierenlandschap, bos- en 

duingebieden. Door de 

regio lopen (inter-) 

nationale transportassen 

(spoor- en autosnelwegen 

en waterwegen) tussen 

Noord en Zuid-Nederland, 

richting de Randstad, 

Duitsland en België. Ook 

stedelijk-economische 

ontwikkelingen, de 

aanwezigheid van 

natuurgebieden en de 

ligging van de regio aan de 

Maas zijn bepalend voor 

de veiligheidsrisico’s.  

Regio specifieke 

risico’s  
• 13 VR-plichtige en 

PBZO-bedrijven  
• Vervoer via weg, 

water, spoor en 

buisleidingen  
• Natuurgebieden  

 

 

Incidenten  GRIP1  GRIP2  GRIP3  GRIP4  

2013  7  2      

2014  11  1  1    

2015  12  1      
 

 

Systeemtesten, grootschalige evenementen en 

grootschalige oefeningen  

2013  Systeemtest GRIP3 luchtvaartongeval  

  Carnaval, Paaspop, Luchtmachtdagen Volkel  

2014  Systeemtest GRIP4 natuurbrand  

  Stofoefening natuurbrand  

  Carnaval, Paaspop, Herdenking operatie 

Market Garden  

2015  Systeemtest GRIP3 treinongeval met 

gevaarlijke stof  

  Oefening Wake-up  

  Carnaval, Paaspop  
 

     
    

1  Inleiding  
  
1.1  De Staat van de rampenbestrijding   

  
De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspectie) houdt toezicht op rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. In maart 2003 startte de Inspectie met het periodiek doorlichten van de kwaliteit 

van de rampenbestrijdingsorganisatie in Nederland. Op dat moment zijn er nog geen wettelijke 

eisen waaraan de (voorbereiding op de) rampenbestrijding moet voldoen. In de loop der jaren zijn 

deze eisen ontwikkeld en geformaliseerd, eerst in een set basisvereisten en sinds 2010 in de Wet 

veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr).   

  

De Inspectie wil met het toezicht steeds aansluiten bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s. In 

de eerste Staat van de rampenbestrijding toetste de Inspectie veiligheidsregio’s aan de 

concepttekst van de Wet veiligheidsregio’s. De Staat 2010 heeft hierdoor het karakter van een 

nulmeting en geeft een beeld van de mate waarin veiligheidsregio’s aan de gestelde eisen voldoen. 

In 2013 bracht de Inspectie in beeld in hoeverre de veiligheidsregio’s zijn ingericht en functioneren 

conform de Wvr en het Bvr. Daarnaast is een eerste verdieping aangebracht door een inhoudelijke 

beschouwing toe te voegen over de ontwikkelingen en prestaties van de veiligheidsregio’s.  

  

Sinds 2013 ontwikkelt de organisatie van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding in Nederland 

zich verder. Daarbij past ook een doorontwikkeling van het toezicht. De Inspectie beperkt zich in 

de Staat van de rampenbestrijding 2016 daarom niet tot de vraagstelling uit de Staat van de 

rampenbestrijding 2013. De Inspectie brengt, evenals in 2013, in beeld of veiligheidsregio’s in 

2016 zijn ingericht en functioneren conform de geldende wet- en regelgeving. De Wet 

veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s bevatten echter weinig kwalitatieve elementen 

om de veiligheidsregio’s te beoordelen. In de Staat van de rampenbestrijding 2016 doet de 

Inspectie daarom een eerste aanzet tot een meer kwalitatieve beoordeling van de prestaties van 

veiligheidsregio’s.   
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De Staat van de rampenbestrijding 2016 bestaat uit een rapport met 25 regiobeelden. Dit 

regiobeeld maakt onderdeel uit van deze Staat. Het regiobeeld is gebaseerd op een 

feitenoverzicht, dat de Inspectie opstelde na bestudering van documenten, evaluaties van 

systeemtesten, evaluaties van incidenten, evaluaties van oefeningen, evaluaties van grootschalige 

evenementen en op basis van interviews in de veiligheidsregio. De Inspectie heeft de 

conceptverslagen van de interviews en het conceptfeitenoverzicht toegezonden aan de 

veiligheidsregio met het verzoek deze te controleren op feitelijke onjuistheden en ontbrekende 

informatie toe te voegen. Het hoofd van de Inspectie VenJ heeft het regiobeeld besproken met de 

voorzitter van de veiligheidsregio.   

  

  

1.2  Opbouw van het regiobeeld  

  

Het regiobeeld begint met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de veiligheidsregio. 

Na de inleiding beschrijft de Inspectie in het tweede hoofdstuk de stand van zaken van zowel 

organisatorische als inhoudelijke ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. Het gaat om een 

overzicht van (regiospecifieke) trends en gebeurtenissen, zoals incidenten, grootschalige 

oefeningen en evenementen.   

Vervolgens beoordeelt de Inspectie voor een aantal onderwerpen specifiek de prestaties van 

veiligheidsregio. Het betreft:  

  

Planvorming (hoofdstuk 3)  

De Inspectie brengt in beeld of de veiligheidsregio beschikt over de wettelijk voorgeschreven 

plannen, te weten: het risicoprofiel, het beleidsplan (inclusief het MOTO-plan) en het crisisplan. 

Daarnaast beschrijft de Inspectie of de planvormingscyclus op orde is en in welke mate er 

samenhang is tussen deze plannen.  

  

Netwerk en samenwerking (hoofdstuk 4)  

De inspectie beschrijft met wie en hoe de veiligheidsregio samenwerkt en hoe de veiligheidsregio 

functioneert als netwerkorganisatie. Het gaat daarbij om de samenwerking met (vitale) 

netwerkpartners en hoe de veiligheidsregio de gemeenten betrekt bij de organisatie van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens beschrijft de inspectie hoe de veiligheidsregio 

interregionaal en internationaal samenwerkt.  

  

Operationele prestaties (hoofdstuk 5)  

De Inspectie brengt op basis van evaluaties van systeemtesten de operationele prestaties van de 

veiligheidsregio in beeld. De Inspectie neemt daarbij het Besluit veiligheidsregio’s en het 

toetsingskader als uitgangspunt. Op basis hiervan stelt de Inspectie vast in hoeverre de 

veiligheidsregio voldoet aan de (kwantitatieve) normen uit het Besluit veiligheidsregio’s. Daarnaast 

selecteert de Inspectie een aantal elementen die een beeld geven van de kwaliteit van de 

multidisciplinaire taakuitvoering. Op basis van systeemtesten, oefeningen, incidenten en 

grootschalige evenementen stelt de Inspectie vast in hoeverre de veiligheidsregio voldoet aan deze 

meer kwalitatieve normen.   

  

Kwaliteit (hoofdstuk 6)  

De Inspectie beschrijft hoe de veiligheidsregio invulling geeft aan kwaliteitszorg en 

kwaliteitsverbetering. De inspectie kijkt hierbij specifiek naar de systematiek voor het evalueren 

van incidenten. Tevens onderzoekt de inspectie hoe de veiligheidsregio zicht heeft op de 

vakbekwaamheid van multi-functionarissen.  

  

Het regiobeeld wordt afgesloten met de eindconclusie en een overzicht van de scores.  

  

  

1.3  Beoordelingskader  

  

De Inspectie beoordeelt in dit regiobeeld de veiligheidsregio op de hierboven toegelichte 

onderwerpen. De Wvr, het Bvr, het toetsingskader van de Inspectie en de gemiddelde prestaties 

van de veiligheidsregio’s zijn het uitgangspunt voor de beoordeling. Per onderwerp hanteert de 

Inspectie een beoordeling op vier niveaus.  

  



5  
  

  

  

Score  

  

  

Toelichting   

Onvoldoende  

  

De veiligheidsregio voldoet in het geheel niet aan de  

Wvr en het Bvr, het toetsingskader en/of de 
gemiddelde prestaties van veiligheidsregio’s  

  

Voor 

verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio voldoet beperkt aan de Wvr en het 
Bvr, het toetsingskader en/of de gemiddelde 
prestaties van veiligheidsregio’s  

  

Basis op 

orde  

De veiligheidsregio voldoet aan de Wvr en het Bvr, 

het toetsingskader en/of de gemiddelde prestaties van 
veiligheidsregio’s  

  

Op niveau   De veiligheidsregio scoort duidelijk boven de 
gemiddelde prestaties van de veiligheidsregio’s en 

dient als voorbeeld voor andere veiligheidsregio’s   

  

  

  

De Inspectie heeft per onderwerp specifiek uitgewerkt hoe de beoordeling tot stand komt. Het 

volledige beoordelingskader is opgenomen als bijlage 1.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
2  Ontwikkelingen 2013 – 2015   

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die in de veiligheidsregio 

hebben plaatsgevonden en de consequenties hiervan voor de taakuitvoering van de 

veiligheidsregio in de periode 2013-2015.  

  

  

2.1  Organisatie  
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Figuur 1: Organogram veiligheidsregio Brabant-Noord  

  

Bij aanvang van de regionalisering van de brandweer (1 januari 2011) hanteerde de 

veiligheidsregio een organisatiemodel met vijf districten. In de afgelopen periode is dat model uit 

efficiencyoverwegingen omgevormd naar een model gebaseerd op processen. Doel van deze 

omvorming is komen tot een efficiëntere aanpak, minder versnipperde taakvelden en minder 

overleggen.  

  

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Brabant-Noord legde de brandweer en de 

veiligheidsregio in 2013 een taakstelling op. Dit leidde onder andere tot nieuwe concepten op het 

gebied van repressie. In 2012 en 2014 zijn vervolgens bestuursconferenties gehouden. De 

bestuursconferenties leverden een positieve bijdrage aan de constructieve relatie met het bestuur 

en de bestuurlijke betrokkenheid bij de brandweer en de organisatie van de crisisbeheersing en 

rampenbestrijding. In 2014 was sprake van een generieke taakstelling voor de  

gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord. In de bestuursconferentie van 2014 is besloten 

om deze taakstelling niet door te voeren voor de veiligheidsregio.  

  

  

2.2  Landelijke ontwikkelingen  

  

LMO  

Momenteel bereidt de veiligheidsregio de samenvoeging met de meldkamer van de veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost voor. De harmonisatie van de planvorming is gestart en de veiligheidsregio kijkt 

onder andere naar de praktische gevolgen voor de werkruimtes op de meldkamer. De 

daadwerkelijk samenvoeging op de locatie in ’s-Hertogenbosch moet per 1 januari 2018 zijn 

gerealiseerd.  

  

Landelijke strategische agenda  

De veiligheidsregio heeft de onderwerpen uit de landelijke strategische agenda opgenomen in het 

beleidsplan. De regio is al intensief met de thema’s water en evacuatie en continuïteit van de 

samenleving bezig. De regio kan in een deel van het verzorgingsgebied te maken krijgen met de 

effecten van nucleaire- of radiologische incidenten. De regio neemt dit onderwerp op in het 

oefenprogramma van 2016. Voor de positionering van de gemeentelijke rol bij rampen en crisis is 

in de Veiligheidsregio Brabant-Noord een zelfstandig programma ‘Bevolkingszorg’ ontwikkeld.   

Met het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem geeft de veiligheidsregio uitvoering aan de 

doelstellingen van het project ‘Kwaliteit en vergelijkbaarheid’.  

  

  

2.3  Prominente gebeurtenissen  

  

In de veiligheidsregio Brabant-Noord was in de periode 2013 – 2015 één maal sprake van een 

GRIP3-incident. Het betrof een grote brand in Vlijmen. Daarnaast verleende de regio bij diverse 

grote incidenten bijstand in andere regio’s (o.a. de grote heidebrand in Hoenderloo in 2014). 

Verder kent de veiligheidsregio diverse evenementen, waarvan een aantal elk jaar plaatsvindt.  

  

  

2.4  Opvolging aanbevelingen Staat van de rampenbestrijding 2013  

  

In de Staat van de Rampenbestrijding 2013 heeft de Inspectie per veiligheidsregio aanbevelingen 

gedaan. De stand van zaken voor de veiligheidsregio Brabant Noord op dit gebied is (maart 2016):  

  

  
Tabel 1: Overzicht opvolging aanbevelingen 2013   

  

Aanbeveling  Tref voorzieningen waarlangs op een gestructureerde wijze inzicht kan worden 

verkregen over de eigen operationele slagkracht en de mate waarin kan worden 

voldaan aan wet- en regelgeving.  
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Stand van 

zaken  

Sinds 2013 houdt de veiligheidsregio jaarlijks een systeemoefening. Daarnaast 

wordt sinds 2013 structureel gemeten hoe de veiligheidsregio voldoet aan wet 

en regelgeving en aan bovenregionaal gemaakte afspraken. De veiligheidsregio 

rapporteert hierover twee keer per jaar in het document ‘Uitvoering op orde’ 

aan het bestuur.  

Aanbeveling  Zorg dat het meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan aansluit op de 

wettelijke voorschriften.  

Stand van 

zaken  

Sinds 2013 wordt het MOTO jaarplan vastgesteld. Het Concept 

meerjarenbeleidsplan MOTO 2015-2018 is gereed en opgenomen in het 

regionale beleidsplan.  

Aanbeveling  Organiseer conform het Bvr jaarlijks een systeemoefening.  

Stand van 

zaken  

De veiligheidsregio organiseert met ingang van 2013 jaarlijks een systeemtest.  

Aanbeveling  Draag zorg voor een oplossing met betrekking tot de opkomsttijden.  

Stand van 

zaken  

De veiligheidsregio meldt dat uit de alarmerings- en opkomstoefeningen geen 

structureel probleem met opkomsttijden blijkt. De harde piketten zijn 

uitgebreid met algemeen commandant bevolkingszorg, communicatie adviseur, 

hoofd actiecentrum communicatie en OvD bevolkingszorg. De vrije instroom 

voor de functie informatiemanager ROT is vergroot.  

Aanbeveling  Implementeer op korte termijn een functionarisvolgsysteem en een 

evaluatiesysteem waardoor de regio een goed inzicht krijgt in de 

vakbekwaamheid van alle functionarissen en het functioneren van de 

hoofdstructuur van de rampenbestrijding.  

Stand van 

zaken  

Sinds 1 januari 2013 vindt centrale registratie plaats welke functionarissen 

deelgenomen hebben aan oefeningen. In het meerjaren beleidsplan MOTO 

2015-2018 is opgenomen dit te optimaliseren. Het multidisciplinair 

evaluatieprotocol is vastgesteld op 27 mei 2013.  

 De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft alle aanbevelingen uit de Staat 2013 

opgevolgd.   

  
    

3  Planvorming  
  

Dit hoofdstuk beschrijft welke wettelijke plannen de veiligheidsregio heeft, hoe deze  tot 

stand zijn gekomen en hoe de samenhang is tussen de verschillende plannen.   

  

Samenhang tussen de plannen  

Conclusie  Toelichting  

  

De samenhang tussen de plannen is in de basis op orde. Het beleidsplan is 

gebaseerd op het risicoprofiel. Het MOTO-beleidsplan beschrijft dat het 

MOTObeleid gebaseerd is op het risicoprofiel. De veiligheidsregio voldoet aan de 

wettelijke termijnen voor planvorming en monitort actief en periodiek of 

(tussentijdse) bijstellingen noodzakelijk zijn. De veiligheidsregio is voornemens 

om in 2017 de relatie tussen het risicoprofiel en het jaarplan MOTO expliciet te 

gaan benoemen in het jaarplan.  

  
Tabel 2: Overzicht looptijden van plannen  

  

  
Looptijd vorige:  
Looptijd huidige:  
Conform toetsingskader?  

Regionaal risicoprofiel  
2011-2014  
2015-2018  
Ja  

Beleidsplan  
2012-2014 (verlengd tot 2015)  
2016-2019  
Ja  

  
Looptijd vorige:  
Looptijd huidige:  
Conform toetsingskader?  

Crisisplan  
2011-2014  
2014-2015  
Ja  

MOTO-beleidsplan  
2012-2015  
2015-2018  
Ja  
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de verschillende plannen op elkaar aansluiten. De 

veiligheidsregio actualiseerde het risicoprofiel en schreef op basis daarvan het beleidsplan. Alle 

plannen voldoen aan het toetsingskader van de Inspectie.  

  

  

3.1 Risicoprofiel  

  

 Figuur 

2: risicodiagram  

Het risicoprofiel is ten opzichte van 2011-2014 voor de regionale risico’s niet veranderd. De 

incidentscenario’s, die in waarschijnlijkheid van optreden dan wel in de mate van impact op lokale 

schaal zijn veranderd, zijn:  

  

• ongeval spoorvervoer voor de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en ’s-Hertogenbosch;  

• grootschalige uitbraak dierziekte in gemeenten met veel veestallen;  

• paniek in menigte in de gemeenten die meer A-evenementen (willen) gaan organiseren.  

  

Looptijden en actualisaties  

Het huidige regionaal risicoprofiel (RRP) geldt voor de periode 2015-2018. De veiligheidsregio 

maakte bij het opstellen gebruik van de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Het vorige 

risicoprofiel (2011-2014) is als basis gebruikt en geactualiseerd. In de nieuwe versie heeft de 

veiligheidsregio een intensievere koppeling aangebracht met het beleidsplan door  

beleidsvoornemens te formuleren. Volgens de veiligheidsregio is hiermee geen nieuw risicoprofiel 

opgesteld, maar is het oude risicoprofiel aangepast. De regio heeft hiervoor gekozen in afwachting 

van een nieuwe landelijke methodiek voor het opstellen van het risicoprofiel.  

  

Methodiek en proces  

Het nieuwe risicoprofiel is opgesteld door een projectteam, dat was samengesteld vanuit de 

organisaties die ook bij de eerste versie waren betrokken, wel met een andere personele 

samenstelling. De keuzes in het risicoprofiel zijn gemaakt in overleg met experts (Brabant Water, 

Enexis, Prorail, Gasunie en waterschappen) en daardoor gedeeltelijk subjectief, al zijn de 

argumenten wel opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Tijdens het opstellen van het 

RRP heeft de veiligheidsregio geen intensieve gesprekken gevoerd met omliggende 

veiligheidsregio’s, maar het RRP is wel met hen gedeeld. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen. 

Het concept risicoprofiel is tevens voorgelegd aan de gemeenteraden.  
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De veiligheidsregio gebruikt het risicobeeld in het RRP ook om te bepalen welke organisatie of 

discipline als trekker fungeert voor activiteiten met betrekking tot dat risico. Zo is bijvoorbeeld het 

Waterschap de trekker bij overstromingen en fungeert de GHOR (en niet de afdeling 

risicobeheersing van de brandweer) als trekker van het risico op brand in zorginstellingen met 

verminderd zelfredzame personen. De regie op de activiteiten ligt bij de veiligheidsregio.  

  

De veiligheidsregio benoemt in totaal achttien risico’s. Vier van deze risico’s zijn als prioritair 

aangemerkt. Het betreft: overstromingen, natuurbranden, brand in een gebouw met verminderd 

zelfredzame personen en paniek in menigten. Het Algemeen Bestuur besloot vervolgens hier een 

vijfde risico aan toe te voegen. Dit betreft ‘spoorvervoer’, gezien de komende wijzigingen op het 

traject Vught – Boxtel – Den Bosch (er zal vanaf 2020 meer vervoer van gevaarlijke stoffen zijn op 

het traject Meteren-Boxtel).  

  

Ontwikkelingen  

Het risicoprofiel zal met ingang van 2016 jaarlijks worden besproken met het bestuur. Verder is de 

veiligheidsregio voornemens om in 2016 en 2017 een zogeheten ‘klantendag’ voor de partners van 

de veiligheidsregio te organiseren rondom een aantal thema’s. De veiligheidsregio heeft bij het IFV 

de vraag neergelegd of het mogelijk is een handreiking voor het opstellen van het Regionaal 

Risicoprofiel te ontwikkelen waarbij de veiligheidsregio’s minder afhankelijk zijn van interpretaties 

door personen.  

  

  

2.2   Beleidsplan  

  

Proces  

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch stelde in september 2014 voor om de sturings- en 

verantwoordingsrelatie tussen de gemeenteraad en gemeenschappelijke regelingen zoals de 

veiligheidsregio te versterken. Op verzoek van de ‘coördinerend burgemeester afstemming 

gemeenschappelijke regelingen’ (burgemeester van Oss) is vervolgens een gemeentelijke 

ontwikkelgroep onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch ingesteld. 

Deze stelde als voorbereiding op een nieuw regionaal beleidsplan, een voorstel voor Gemeentelijke  

Kaders voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord op. Als gevolg hiervan besloot het bestuur van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord het bestaande Regionale Beleidsplan 2012-2014 met een jaar te 

verlengen.   

  

De veiligheidsregio was voornemens om, gelet op artikel 3a van de Wvr1, alle gemeenteraden te 

bezoeken. Het bestuur vond het echter belangrijk dat de gemeenteraden zelf hun rol zouden 

oppakken. Daarom is vanuit de gemeenten een werkgroep aan de slag gegaan en is samen met 

vertegenwoordigers van de partijen in de veiligheidsregio een eerste concept ‘Doelen voor de 

Veiligheidsregio’ opgesteld. De werkgroep heeft hiervoor met alle negentien gemeenteraden 

overlegd en afgestemd. De gemeenteraden hebben op die manier gezamenlijk de doelen voor de 

veiligheidsregio vastgesteld. Uiteindelijk formuleerde de werkgroep elf doelen, die worden 

beschouwd als de kaders van de gemeenteraden aan de veiligheidsregio. Deze doelen waren 

richtinggevend voor het regionaal beleidsplan. De doelen bevatten de verwachtingen ten opzichte 

van de veiligheidsregio en zijn voorgelegd aan de gemeenteraden en vormen ook de basis voor de 

verantwoording aan het bestuur.   

  

Resultaten vorige beleidsperiode  

Het beleidsplan kijkt niet terug op de (resultaten van de) vorige beleidsperiode. De veiligheidsregio 

legt in de jaarverslagen verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting.  

  

Doelstellingen komende beleidsperiode  

De Veiligheidsregio Brabant-Noord verwerkte in haar beleidsplan zowel de inbreng van partners als 

de informatie uit het risicoprofiel.   

  

                                                
1 Art. 3a Wvr bevat de bepaling dat de gemeenteraad ten minste een maal in de vier jaar de doelen vaststelt 
die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft.  
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De veiligheidsregio vertaalde in het regionaal beleidsplan de door de gemeenteraden aangedragen 

elf kaders voor de veiligheidsregio naar zes centrale thema's. Deze thema’s bevatten de 

maatschappelijke opdracht van de gemeenten aan de veiligheidsregio. Het betreft:   

  

1. consolideren en continueren van de dienstverlening;  

2. schaalvergroting;  

3. samenwerken met de partners;  

4. samenwerking met de burgers, instellingen en bedrijfsleven; 5. focus op de voorkant van 

de veiligheidsketen;  

6. verbinden en communiceren.  

  

Uit het risicoprofiel zijn de prioritaire risico’s opgenomen, die op verzoek van de gemeenten zijn 

aangevuld met het risico ‘ongevallen tijdens vervoer over spoor’. Het beleidsplan benoemt de 

volgende prioritaire risico’s:  

  

1. overstromingen;  

2. natuurbranden;  

3. brand in een gebouw met verminderd zelfredzame personen;  

4. paniek in menigten;  

5. ongevallen tijdens vervoer over spoor.  

  

De eerder genoemde thema’s zijn leidend bij de extra aandacht die de veiligheidsregio geeft aan 

de prioritaire risico’s en vormen mede de basis van de komende programmabegrotingen en 

jaarplannen.  

  

Ontwikkelingen  

In 2016 houdt de veiligheidsregio een evaluatie over de betrokkenheid van de gemeenteraden. Met 

name over de inbreng bij het regionaal beleidsplan.  

   

3.3  MOTO-beleidsplan  

  

Looptijden en actualisaties  

Het MOTO-beleidsplan is opgesteld in opdracht van de veiligheidsdirectie. De coördinatie berustte 

bij het veiligheidsbureau. De veiligheidsregio stelde het MOTO-beleidsplan eerder vast dan het 

regionaal beleidsplan om op die manier nieuwe inzichten en accenten op het gebied van trainen en 

oefenen al in het jaarplan 2015 te kunnen opnemen. Het betreft hier het onder andere het ‘leren 

als team’ en het aanbrengen van een intensievere koppeling tussen het leren van incidenten en de 

aanwezige regionale risico’s.  

  

  

Proces  

Een team bestaande uit vertegenwoordigers van de brandweer, politie, GHOR,  

gemeenschappelijke meldkamer, bevolkingszorg, Defensie en waterschappen stelde het 

MOTObeleidsplan op. Externe partners werden via een contactpersoon benaderd, maar de inbreng 

bleef beperkt tot het aangeven van de wensen.  

  

De ontwikkelingen rond de LMO hebben invloed op de werkzaamheden voor MOTO. Zo zijn de 

meldkamerbeheerders bezig met de voorbereidingen voor de LMO, terwijl zij ook de alarmeringen 

voor oefeningen moeten voorbereiden.  

  

De oefenkalender wordt anderhalf jaar van te voren vastgesteld.  

  

In het MOTO-beleidsplan is de relatie met risico’s uit het risicoprofiel of de beleidsprioriteiten uit 

het beleidsplan niet zichtbaar. Ook in de MOTO jaarplannen komen de risico’s uit het risicoprofiel 

niet terug. De rampbestrijdings- en coördinatieplannen, die afgeleid zijn van het risicoprofiel, 

worden binnen anderhalf jaar na actualisatie multidisciplinair beoefend vanaf GRIP1 niveau.  

  

Doelstellingen / kaders / beoogde resultaten  

De hoofddoelstelling van het MOTO-beleid is te komen tot een kwalitatief goede crisisbeheersing in 

de veiligheidsregio Brabant Noord. De doelgroep van het MOTO-beleid zijn de functionarissen uit 
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de hoofdstructuur. De kolommen zijn zelf verantwoordelijk voor het vakbekwaam worden van de 

functionarissen; MOTO is verantwoordelijk voor het multidisciplinair oefenen en trainen. De 

veiligheidsregio hanteert als uitgangspunt dat elke functionaris minimaal één keer per jaar de 

functie en rol in de crisisbeheersing beoefent.  

  

Ontwikkelingen  

In samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie wil de veiligheidsregio het teamleren 

(teamsensation, teamaction en teamreflection) invoeren. De veiligheidsregio is voornemens om 

met ingang van 2017 de relatie tussen het risicoprofiel en het jaarplan MOTO expliciet te gaan 

benoemen in het jaarplan.  

  

  

3.4   Crisisplan  

  

De veiligheidsregio actualiseerde de afgelopen periode jaarlijks het crisisplan. De belangrijkste 

wijzigingen zijn de invoering van GRIP5 en GRIP Rijk, de veranderingen in de organisatie van 

bevolkingszorg en wijzigingen in mandaten.  

  

De veiligheidsregio heeft de bevolkingszorg in het voorjaar van 2015 geregionaliseerd en 

onderdeel van de programmabegroting gemaakt. De coördinerend gemeentesecretaris is 

verantwoordelijk voor het functioneren van bevolkingszorg binnen de hoofdstructuur. Hij krijgt 

hiervoor ondersteuning vanuit de sector Crisisbeheersing en rampenbestrijding. De personele 

invulling is in de regio middels twee pools geregeld. De gemeente Den Bosch zet eigen personeel 

in, de andere gemeenten in de regio werken samen.   

  

De veiligheidsregio ziet de verhouding tussen ‘hard’ en ‘zacht’ piket als een knelpunt in de 

crisisstructuur. Niet voor alle functies kan hard piket worden gerealiseerd. De veiligheidsregio 

accepteert dat het voor bepaalde functies meer moeite kost om functionarissen beschikbaar te 

krijgen. Dit komt vooral naar voren bij oefeningen. Een knelpunt is de tijdige opkomst van de 

voorlichter in het CoPI als gevolg van de veranderingen in de schaalgrootte van de eenheden bij de 

politie. De veiligheidsregio zoekt hiervoor naar een oplossing.   

  

De betrokkenheid van rijksheren is een aandachtspunt. Naar aanleiding van een (provinciale) 

bijeenkomst blijkt dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de rijksheren en 

de veiligheidsregio’s onduidelijk is.   

  

Ontwikkelingen / doelstellingen / bijzonderheden  

Het maken van plannen is voor de veiligheidsregio geen doel op zich. De veiligheidsregio vindt het 

implementeren van het crisisplan, coördinatieplannen en rampbestrijdingsplannen belangrijker dan 

het opstellen hiervan. Voor de veiligheidsregio hebben rampbestrijdingsplannen vooral een 

toegevoegde waarde in relatie tot scenario denken.   

  

De veiligheidsregio beschikt over vier rampbestrijdingsplannen en zestien coördinatieplannen 

(bijvoorbeeld coördinatieplan natuurbranden en coördinatieplan vaarwegen) die volgens eenzelfde 

format zijn opgesteld. Een kenmerkend verschil is dat bij rampbestrijdingsplannen de locatie vast 

ligt en bij coördinatieplannen is dat niet het geval.  

  

  

3.5   Samenhang tussen de plannen  

  

Het beleidsplan beschrijft de risico’s uit het risicoprofiel. De risico’s komen niet specifiek terug in 

het MOTO-beleidsplan, wel beschrijft dit plan dat binnen het multidisciplinair OTO-programma de 

thema’s gebaseerd zullen worden op de regionale risico’s zoals deze vastgelegd zijn in het 

regionaal risicoprofiel. Dit blijkt ook uit de MOTO-uitvoering. Het MOTO-beleidsplan is een jaar 

eerder vastgesteld dan het regionaal beleidsplan. Het MOTO beleidsplan is een uitwerking van op 

zichzelf staand MOTO-beleid.   
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4  Netwerk en samenwerking  
  

Dit hoofdstuk beschrijft met wie en hoe de veiligheidsregio samenwerkt en hoe de 

veiligheidsregio functioneert als netwerkorganisatie.  

  

  

4.1   Samenwerking binnen de veiligheidsregio  

  
Samenwerking met netwerkpartners  

Conclusie  Toelichting  

  

De samenwerking met netwerkpartners is in de basis op orde. De  

veiligheidsregio heeft netwerkpartners geclusterd in doelgroepen. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in partners waarmee zeer intensief wordt samengewerkt 

en partners waarmee de samenwerking minder intensief hoeft te zijn. Deze 

uitgangspunten zijn de basis voor de wijze waarop partners worden betrokken 

in bijvoorbeeld planvormingstrajecten en oefeningen. De veiligheidsregio 

organiseert bijeenkomsten met netwerkpartners.  

  

  

Samenwerking met gemeenten  

Conclusie  Toelichting  

  

De samenwerking met gemeenten is op niveau. De veiligheidsregio stelt 

gemeenten in staat om te sturen op de prestaties van de veiligheidsregio. 

Gemeenteraden worden niet alleen betrokken bij het geven van zienswijzen, 

maar juist in staat gesteld om vroeg in planvormingstrajecten te sturen op de 

doelen van de veiligheidsregio en de verantwoording over de resultaten.  

  

De waterschappen en Defensie zijn standaard aanwezig bij de overleggen van de  

veiligheidsdirectie en het algemeen bestuur. Op het gebied van MOTO is sprake van een duidelijke 

samenwerking met Defensie. De veiligheidsregio maakt hierbij gebruik van de ervaring van 

Defensie met ‘team leren’.  

  

Voor de veiligheidsregio is een convenant meer dan alleen een schriftelijke verklaring. Naast 

samenwerking bij het oefenen en de risicocommunicatie beschouwt de veiligheidsregio 

samenwerking ook als relatiebeheer. De veiligheidsregio organiseert bijeenkomsten met 

netwerkpartners, waarbij ook MOTO-functionarissen en bijvoorbeeld de meldkamer worden 

betrokken. De veiligheidsregio gebruikt de netwerkbijeenkomsten niet alleen om de relatie te 

onderhouden, maar ook om de convenanten te evalueren.  

  

De veiligheidsregio stelt zichzelf in algemene zin nadrukkelijk de vraag welke verantwoordelijkheid 

zij heeft op het gebied van telecommunicatie en ICT. De veiligheidsregio heeft in tegenstelling tot 

andere veiligheidsregio’s wel een samenwerking met KPN.  

  

Rol partners in planvorming  

De (convenant)partners participeren in de projectgroepen van de veiligheidsregio voor de diverse 

plannen of worden geconsulteerd. Specifieke aandacht krijgen de plannen met betrekking tot hoog 

water. De veiligheidsregio gaat in 2016 alle partners actief benaderen gezien de grote impact van 

dit crisistype op alle partners.  

  

Samenwerking met de politie  

De veiligheidsregio Brabant-Noord maakt samen met de veiligheidsregio Brabant Zuidoost deel uit 

van de regionale eenheid Oost-Brabant. De veiligheidsregio ervaarde de samenwerking met de 

politie in de afgelopen periode als lastig. Dit is met name veroorzaakt door de personele 

onduidelijkheid als gevolg van (de inmiddels afgeronde) reorganisatie en de extra aandacht die 

van de politie gevraagd wordt voor terrorisme en bewaken en beveiligen. In de praktijk leverde dit 

een knelpunt op bij twee gelijktijdige GRIP2 incidenten, waarvan één in Brabant-Noord en één in 

Brabant-Zuidoost plaatsvond. Dit leverde problemen op voor de opkomst van de algemeen 
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commandant van de politie. De veiligheidsregio heeft overigens waardering voor de betrokkenheid 

van individuele politiefunctionarissen bij de samenwerking.  

  

  

Samenwerking met de gemeenten  

De samenwerking met de gemeenten is de afgelopen periode verbeterd. In september 2014 stelde 

de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch voor om de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen de 

gemeenteraad en gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio te versterken. Concreet 

verzocht de gemeenteraad om: 1. de planning- en controlecycli van gemeenten en  

samenwerkingsverbanden te optimaliseren; 2. een jaarverslag op te stellen met een beleidsmatige 

terugkoppeling en deze ter informatie naar de gemeenteraden te sturen; 3. één keer in de vier 

jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden van deelnemende gemeenten; 4. de 

bestuurlijke overleggen openbaar te maken via de websites van het samenwerkingsverband. 

Verschillende gemeenteraden hebben adhesie betuigd aan deze voorstellen.   

  

Op verzoek van de coördinerend burgemeester met de portefeuille afstemming 

gemeenschappelijke regelingen (burgemeester van Oss) is een gemeentelijke ontwikkelgroep 

onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch ingesteld. Deze 

ontwikkelgroep stelde het ontwerp Gemeentelijke Kaders voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

op. Door de gemeenteraden nadrukkelijk te betrekken bij het tot stand komen van het beleidsplan 

en hiervoor een aparte projectgroep op te richten is meer betrokkenheid ontstaan. Ook het 

vertrouwen van de gemeenteraden in de veiligheidsregio is toegenomen.  

De regio maakt gebruik van een systeem van ‘adoptiegemeenten’. Deze adoptiegemeenten hebben 

als vertegenwoordigers van alle gemeenten in de regio de planning en control cyclus van de 

veiligheidsregio aangenomen. Daarnaast adviseren ze hierover aan gemeenteraden en colleges 

met het oog op het uitbrengen van zienswijzen.  

  

Bevolkingszorg  

De bevolkingszorg is sinds het voorjaar van 2015 formeel geregionaliseerd en is nu een onderdeel 

van de programmabegroting van de veiligheidsregio geworden. Het uitgangspunt hierbij is: 

‘Regionaal wat regionaal kan en lokaal wat lokaal moet’. Daarbij werkt de regio operationeel met 

twee piketpools.    
GHOR  

Het GHOR-bureau van de veiligheidsregio werkt intensief samen met het GHOR-bureau van 

Midden- en West-Brabant. Hoewel dit geen invloed heeft op de samenwerking binnen de 

veiligheidsregio vergt dit wel extra afstemming. De veiligheidsregio is, mede vanwege de nieuw 

gevormde politie-eenheid, vooral gericht op samenwerking met de veiligheidsregio 

BrabantZuidoost.  

  

  

4.2   Interregionale samenwerking  

  

Interregionale samenwerking  

Conclusie  Toelichting  

 
  

De interregionale samenwerking is in de basis op orde. De veiligheidsregio 

werkt intensief samen met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 

operationeel, tactisch en strategisch niveau structureel samen op een aantal 

onderwerpen, onder andere met betrekking tot de vorming van de 

gemeenschappelijke meldkamer.  

  

De veiligheidsregio zal met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost één gemeenschappelijke 

meldkamer vormen. In de aanloop naar deze samenvoeging werken de beide veiligheidsregio’s 

samen in het harmoniseren van plannen en procedures en het GMS. Momenteel werken de 

veiligheidsregio’s aan een identiek crisisplan. Ook bij het opstellen van de coördinatieplannen voor 

vitale infrastructuur en terrorisme trekken beide veiligheidsregio’s samen op.  
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Daarnaast is ook op operationeel vlak een samenwerking met Brabant Zuidoost. Personeel uit de 

beide regio’s draait bij elkaar dienst voor een aantal functies, bijvoorbeeld algemeen commandant 

brandweer.  

  

  

De regio werkt aan een gezamenlijke opzet voor bestuurlijk oefenen samen met Midden- en 

WestBrabant. Op die manier kan meer maatwerk geleverd worden voor bestuurders.  

  

De veiligheidsregio vindt het belangrijk om de bovenregionale samenwerking goed te regelen. De 

regio ervaart nu teveel onduidelijkheid. Dit is met name aan de orde bij de afspraken in de keten 

tussen het NCC, het LOCC en de veiligheidsregio’s. In de samenwerking van de regionale 

structuren ziet de veiligheidsregio geen zware knelpunten.  
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5  Operationele prestaties  
  

De Inspectie brengt op basis van oefeningen en incidenten de operationele prestaties 

van veiligheidsregio’s in beeld. De Inspectie neemt daarbij het Besluit veiligheidsregio’s 

en het toetsingskader als uitgangspunt. Op basis hiervan stelt de Inspectie vast in 

hoeverre veiligheidsregio’s voldoen aan de (kwantitatieve) normen uit het Besluit 

veiligheidsregio’s. Daarnaast selecteert de Inspectie een aantal elementen die een beeld 

geven van de kwaliteit van de multidisciplinaire taakuitvoering.  

  

  

5.1   Operationele prestaties – Besluit veiligheidsregio’s  

  

De Inspectie beschrijft in deze paragraaf in hoeverre de veiligheidsregio voldoet aan de  

(kwantitatieve) normen uit het Besluit veiligheidsregio’s en het toetsingskader van de inspectie.   

  

Operationele prestaties – Besluit veiligheidsregio’s   

Conclusie  Toelichting  

   

De veiligheidsregio presteert consistent op de kwantitatieve normen 
uit het Besluit veiligheidsregio’s en is in de basis op orde. Het 
merendeel van de normen uit het toetsingskader is op orde.  

Aandachtspunten zijn het binnen vijf minuten opstellen en delen van 

een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident en de tijdige 

opkomst van functionarissen, met name in het CoPI en het ROT.  

  
  
5.2   Operationele prestaties – Kwaliteit taakuitvoering  

  

De Inspectie selecteerde uit het Bvr en het toetsingskader van de inspectie een aantal normen die 

meer inzicht geven in de kwaliteit van de multidisciplinaire taakuitvoering. Het gaat hierbij dus niet 

zo zeer om de randvoorwaardelijke aspecten zoals tijdige en volledige aanwezigheid van teams of 

functionarissen. De normen die de Inspectie selecteerde geven een beeld over de afstemming, 

informatie-uitwisseling en taakverdeling tussen de teams (CoPI, ROT, TBV en BT) en de 

samenwerking met andere partijen. Daarnaast gaan een aantal normen specifiek in op de 

taakuitvoering. Het gaat om de volgende onderwerpen:   

  

• alarmering van andere functionarissen door de meldkamer;   

• taakuitvoering door de CaCo;  

• advisering van het CoPI en TBZ aan het ROT;  

• advisering van het ROT aan het BT;  

• afstemming met de netwerkpartners;  

• taakuitvoering van het CoPI op sturing en coördinatie op operationele inzet, en het ROT op 

sturing en coördinatie van de rampenbestrijding;  

• uitvoering van besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op totaalbeeld; • 

 afschaling en overdracht naar de nafase.   

  

Voor de beoordeling zijn meerdere normen samengevoegd om een beeld van het betreffende 

onderwerp te krijgen. Daarnaast kijkt de Inspectie niet alleen naar de ‘score’ op deze norm in de 

evaluatieverslagen maar ook naar de onderbouwing van deze score.    

  

Alarmering andere functionarissen door de meldkamer  

Conclusie  Toelichting  

  

 

De alarmering van andere functionarissen door de meldkamer is in 

de basis op orde. Afhankelijk van het scenario lukt het de 

meldkamer om tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering 

van de hoofdstructuur de juiste andere functionarissen te alarmeren. 

Het betreft hier bijvoorbeeld specifieke functionarissen van de 

vliegbasis. In een ander geval blijkt de alarmering van andere 

functionarissen (in dit geval ProRail) pas tot stand te komen als hier 

expliciet om gevraagd wordt.  
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Taakuitvoering Calamiteitencoördinator (CaCo)  

Conclusie  Toelichting  

  

 

De taakuitvoering van de calamiteitencoördinator is voor 
verbetering vatbaar. De Calamiteitencoördinator voert doorgaans 
de drie elementen van zijn taakomschrijving uit. Het betreft 
informatie halen en brengen, het bewaken van het 

opschalingsniveau en prioriteiten stellen.   
De rol van de CaCo is minimaal georganiseerd. Het is belegd bij de 
seniorcentralisten van de politie.  

  

  

  

  

Taakuitvoering teams – Advisering aan het ROT   

Conclusie  Toelichting  

   

De advisering aan het ROT is in de basis op orde. Het CoPI en het 

Team bevolkingszorg hebben regelmatig contact met het ROT. Dit 

contact betreft zowel informatie-uitwisseling als advisering. Vanuit 

het CoPI komt advisering aan het ROT tot stand. Vanuit het Team 

bevolkingszorg komt advisering aan het ROT ook tot stand, al blijft 

het accent hier soms liggen op het uitwisselen van (feitelijke) 

informatie over de voortgang van activiteiten.   

  

Taakuitvoering teams – Advisering aan het beleidsteam   

Conclusie  Toelichting  

  

De advisering aan het beleidsteam is in de basis op orde. Er is 
contact tussen het ROT en het Beleidsteam. Het ROT wisselt 
informatie uit met het Beleidsteam. Daarnaast wordt het  
beleidsteam inhoudelijk geadviseerd. Soms lukt het de advisering op 

strategische aspecten te richten (bijvoorbeeld adviseren om 

specifieke handelingsinformatie te delen in een persconferentie), 

maar in andere gevallen blijft advisering beperkt tot het voorleggen 

van besluiten die in het verlengde liggen van de feitelijke 

omstandigheden (bijvoorbeeld het advies aan de burgemeester om 

de ‘rol van burgervader’ te vervullen).  

  

Taakuitvoering teams – Afstemming met netwerkpartners   

Conclusie  Toelichting  

   

De afstemming met netwerkpartners is in de basis op orde. De 

afstemming met netwerkpartners komt over het algemeen tot stand. 

Liaisons sluiten, afhankelijk van het scenario, aan bij de betrokken 

teams. De afstemming richt zich met name op informatieuitwisseling. 

Afstemming vindt vooral plaats op operationeel niveau in het CoPI.  

  

Taakuitvoering teams – Sturing en coördinatie   

Conclusie  Toelichting  

  

 

De sturing en coördinatie van de taakuitvoering teams is voor 

verbetering vatbaar. Het CoPI richt zich op de operationele leiding 

op de plaats incident. Het CoPI concentreert zich daarbij op het 

afstemmen van het multidisciplinaire deel van de taakuitvoering. 

Daarnaast is er afstemming over de taakverdeling met het ROT. Het 

ROT richt zich primair op de sturing en coördinatie van de 

rampenbestrijding. Uit evaluaties blijkt dat het ROT ook taken 
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oppakt die dicht liggen bij de taken van het CoPI. Afstemming 

hierover vindt, naar mate een inzet langer duurt, niet altijd plaats.   

  
  
  
  

Informatiemanagement – Besluitvorming gebaseerd op actueel beeld  

Conclusie  Toelichting  

  

De besluitvorming gebaseerd op het actuele beeld is in de basis op 
orde. In de verschillende teams worden zoveel mogelijk besluiten, 
adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele totaalbeeld en het 

actuele eigen beeld van het team. Het totaalbeeld bevat daarbij een 
zo volledig mogelijk beeld van de beschikbare gegevens over het 

incident. Het actuele eigen beeld van het Team bevolkingszorg en 
het ROT is niet altijd volledig.  
  

  

Afschaling / nafase   

Conclusie  Toelichting  

Geen score  De Inspectie beschikt niet over informatie om een oordeel te kunnen 

geven over de prestaties met betrekking tot afschaling en nafase.   

  

  

Overzicht systeemtesten en evaluaties   

  

Voor de veiligheidsregio Brabant Noord heeft de Inspectie de evaluatieverslagen van de volgende 

incidenten en/of oefeningen voor de beoordeling gebruikt:  

• Evaluatie systeemtest 2013  

• Evaluatie systeemtest 2014  

• Evaluatiegesprek GRIP3 Brand Vlijmen 3 februari 2014  

• Evaluatie systeemtest 2015  
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6  Kwaliteit  
  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de veiligheidsregio invulling geeft aan kwaliteit en 

kwaliteitsverbetering. Het gaat daarbij specifiek om de het evalueren van incidenten  en 

oefeningen en hoe de veiligheidsregio de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire 

functionarissen invult en borgt.   

  

  

6.1   Kwaliteitszorg  

  

Kwaliteitszorg   

Conclusie  Toelichting  

 
  

De kwaliteitszorg is in de veiligheidsregio in de basis op orde. De 
veiligheidsregio meet op verschillende onderdelen de kwaliteit van de  

taakuitvoering, zoals bedrijfsvoeringsprocessen. Op deze onderdelen wordt de 

PDCA-cyclus doorlopen. Het ontbreekt echter aan een integraal 

kwaliteitszorgsysteem.  

  

De veiligheidsregio beschikt niet over een kwaliteitszorgsysteem. Door kwaliteitseisen te stellen 

aan processen en producten werkt de regio aan kwaliteit. De veiligheidsregio kent geen aparte 

afdeling kwaliteitszorg, maar heeft wel een functionaris verantwoordelijk gesteld voor 

kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is vooral gericht op de bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook 

kennissystemen en leertrajecten maken in de regio onderdeel uit van kwaliteitszorg.   

  

De veiligheidsregio kent een programma ‘Basis op Orde’, dat is gericht op het verbeteren van de 

processen en het inrichten van de informatiehuishouding in de gehele veiligheidsregio.  De 

veiligheidsregio wil kwaliteitszorg op een hoger niveau brengen en zoekt hulpmiddelen om de 

eigen processen te versterken. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een kennisfunctionaris of een goed 

functionerende informatiehuishouding voor het genereren van kwalitatieve sturingsinformatie. De 

veiligheidsregio wil nog investeren in de bedrijfsvoering inclusief indicatoren die aansluiten bij de 

kenmerken van de regio.  

  

Waar mogelijk maakt de veiligheidsregio gebruik van landelijke kwaliteitsinstrumenten. Een 

voorbeeld hiervan is de (landelijke) audit waterongevallen. De uitkomsten van deze audit zijn input 

voor de RI&E Waterongevallen.  

  

Een eerste visitatie van de veiligheidsregio Brabant-Noord in het kader van artikel 56 van de Wvr 

en het project kwaliteit en vergelijkbaarheid staat gepland voor 2017. Hoofdonderwerpen van de 

visitatie zijn maatschappelijke opdracht, leiderschap en verandervermogen en organisatie in 

samenwerking. Mogelijk dat de regio hier nog twee onderwerpen aan toevoegt.  

  

De veiligheidsregio legt in de jaarverslagen verantwoording af over de uitvoering van de in de 

jaarplannen vastgelegde beleidsvoornemens. De verantwoording over de MOTO-jaarplannen is 

opgenomen in de bijlagen bij de jaarverslagen. Tevens zijn in de jaarverslagen data opgenomen 

over het operationeel presteren. Het betreffen hier data op een beperkt aantal onderwerpen, 

namelijk opkomsttijden van sleutelfunctionarissen, verwerkingstijden van meldingen op de 

meldkamers en geoefendheid sleutelfunctionarissen. De veiligheidsregio gebruikt het document 

‘Uitvoering op orde’ om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de wettelijke taken.  
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6.2   Evalueren   

  

Evalueren van incidenten  

Conclusie  Toelichting  

  

Het evalueren van incidenten is op niveau. De veiligheidsregio beschikt over 

een systematiek voor het evalueren van incidenten. Deze systematiek wordt 

toegepast. Periodiek worden ‘rode draden’ uit verschillende rapportages 

geïdentificeerd. Deze rode draden zijn de basis voor het formuleren van 

actiepunten. Aanbevelingen worden bijgehouden en toegewezen en er wordt 

toegezien op de daadwerkelijke implementatie van de aanbevelingen.   

  

De veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over twee protocollen voor het evalueren. Het betreft 

een protocol ‘inzet en evaluatie brandweer’ en een protocol ‘inzet en evaluatie multidisciplinair’. 

Daarnaast kent zowel de brandweer als de veiligheidsregio een zogenaamd ‘leeragentschap’. Het 

‘leeragentschap brandweer’ bestaat uit de teamleiders incidentbestrijding en ondersteuning 

brandweerprocessen. Het ‘multidisciplinair leeragentschap’ bestaat uit vertegenwoordigers van de 

brandweer, politie, GHOR (tevens coördinator leeragentschap), bevolkingszorg, waterschap, 

defensie en het gemeenschappelijk meldcentrum.   

Het ‘multidisciplinair leeragentschap’ kwam in 2015 drie keer bijeen om alle evaluaties te 

bespreken. De veiligheidsregio hanteert hiervoor een drielaagsmodel volgens de indeling lessons 

observed, lessons identified en lessons learned.  

  

In het leeragentschap wordt vastgesteld om welke leerpunten (lessons learned) het gaat. De 

veiligheidsregio neemt deze lessen vervolgens op in procedures. De lessen dienen ook ter 

bewustwording en om verandering in gedrag en houding tot stand te brengen. Het sectorhoofd 

incidentbestrijding is verantwoordelijk voor dit proces. De veiligheidsregio wil de sector 

risicobeheersing ook bij het leeragentschap betrekken.  

  

Aan het multidisciplinair leeragentschap nemen naast de eerder genoemde functionarissen ook de 

leiders CoPI deel. Verantwoordelijk voor het multidisciplinair evalueren is het sectorhoofd 

crisisbeheersing en rampenbestrijding.  

  

De veiligheidsregio maakt bij het evalueren onderscheid in:  

  

1. After Action Review (AAR), direct na inzet;  

2. First Impression Report (FIR), formeler en schriftelijk,  

3. Leerarena, evalueren door met elkaar in gesprek te gaan,  

4. Andere vormen van evaluatie, bijvoorbeeld door een externe organisatie.  

  

Na elk incident vindt een AAR plaats. De regio evalueert elk GRIP incident. Hiertoe wordt na de 

AAR een First Impression Report (FIR) opgesteld. Daarin wordt aan betrokkenen gevraagd hoe zij 

de inzet hebben ervaren, waar zij niet tevreden over waren en welke aanpassingen nodig zijn om 

verbetering te realiseren. De formulieren die hiervoor worden gebruikt vormen een eerste 

inventarisatie voor het vaststellen van de leerpunten. Na een eerste beoordeling kan worden 

besloten meer diepgaand te evalueren door bijvoorbeeld een leerarena te organiseren.  

Periodiek publiceert het leeragentschap een ‘Voortgangsdocument multidisciplinair leeragentschap 

Brabant-Noord’ waarin wordt gerapporteerd over de status van de actiepunten.  

  

Het leeragentschap heeft geen rol bij het evalueren van MOTO-oefeningen. De veiligheidsregio 

kent ook geen protocol voor het evalueren van oefeningen. Er is wel een uitwisseling met het 

leeragentschap over de uitkomsten van evaluaties met de coördinatiegroep multidisciplinair 

opleiden, trainen en oefenen.  

  

De regio neemt bij het vaststellen van leerpunten ook rapporten mee van de Inspectie Veiligheid 

en Justitie en andere organisaties en onderzoeksinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de 

inspectierapporten over de brand bij Chemiepack in Moerdijk en het duikongeval in Koedijk.  
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Ontwikkelingen  

Het ‘multidisciplinair leeragentschap’ heeft in februari 2016 een leerarena gehouden met diverse 

operationeel leidinggevenden waarbij het eigen functioneren van het leeragentschap centraal 

stond. Op basis van deze leerarena is het protocol aangepast en de geactualiseerde versie 

vastgesteld door de veiligheidsdirectie in mei 2016.  

6.3   Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen  

  

Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen   

Conclusie  Toelichting  

  

 

Het inzicht in de vakbekwaamheid van multi-functionarissen is voor 

verbetering vatbaar. De veiligheidsregio houdt informatie bij over 

de multi-functionarissen. Deze registraties blijven beperkt tot 

registraties van aanwezigheid. Er wordt geen invulling gegeven aan 

warm loopbaanbeleid aan de hand van competentieprofielen, 

functioneringsgesprekken en gerichte opleidings- en 

trainingsactiviteiten. Multidisciplinaire vakbekwaamheid is een 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kolommen.  

  

  

De regio heeft sinds 1 januari 2013 een functionarisvolgsysteem waarin de vakbekwaamheid 

(opleiding, training en oefening) wordt vastgelegd van functionarissen die kunnen worden ingezet 

bij de rampenbestrijding. Het systeem bevat nog niet alle noodzakelijke informatie. Van de 

brandweer- en GHOR functionarissen worden alle gegevens bijgehouden (opleiding, oefening en 

repressieve inzet), maar het systeem bevat nog geen gegevens over de politie en bevolkingszorg. 

De veiligheidsregio neemt op dit moment alleen kwantitatieve gegevens op in het systeem.   

     
  
  

  

  

    

7  Eindconclusie en overzuicht scores  
  

De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Brabant Noord de samenhang tussen de 

verschillende plannen, 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.  

  

Onderwerp  Score  

   

Samenhang tussen de plannen  Basis op orde  

  

Samenwerking met netwerkpartners  Basis op orde  

Samenwerking met gemeenten  Op niveau  

Interregionale samenwerking  Basis op orde  

  

Operationele prestaties – Besluit veiligheidsregio’s  Basis op orde  

  

Operationele prestaties – Kwaliteit taakuitvoering    
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 -  Alarmering andere functionarissen door de meldkamer  Basis op orde  

 -  Taakuitvoering Calamiteitencoördinator  Voor verbetering vatbaar  

 -  Taakuitvoering teams: Advisering aan het ROT  Basis op orde  

 -  Taakuitvoering teams: Advisering aan het Beleidsteam  Basis op orde  

 -  Taakuitvoering teams: Afstemming met netwerkpartners  Basis op orde  

 -  Taakuitvoering teams: Sturing en coördinatie  Voor verbetering vatbaar  

-  Informatiemanagement: Besluitvorming gebaseerd op 

actueel beeld  
Basis op orde  

    

Kwaliteitszorg   Basis op orde  

Evalueren van incidenten  Op niveau  

Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen  Voor verbetering vatbaar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIJLAGE 1  
  
  

Beoordelingskader Staat van de rampenbestrijding 2016  
  

Voor de Staat van de rampenbestrijding 2016 beoordeelt de Inspectie de 

veiligheidsregio’s op de onderwerpen ‘planvorming’ (hoofdstuk 3), ‘samenwerking’ 

(hoofdstuk 4), ‘operationele prestaties’ (hoofdstuk 5) en ‘kwaliteit‘ (hoofdstuk 6).  

  

Per onderwerp hanteert de Inspectie een beoordeling op de volgende vier niveaus:  

• op niveau;  

• basis op orde;  

• voor verbetering vatbaar;  

• onvoldoende.  

  

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het toetsingskader van de 

Inspectie en de gemiddelde prestaties van de veiligheidsregio’s zijn het uitgangspunt voor de 

beoordeling. Wanneer de prestaties van de veiligheidsregio hiermee overeenkomen stelt de 

Inspectie vast dat voor het betreffende element de basis op orde is. De veiligheidsregio is op een 

onderwerp ‘op niveau’ wanneer de veiligheidsregio duidelijk boven de gemiddelde prestaties scoort 

en hiermee als voorbeeld kan dienen voor andere veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio scoort 

‘voor verbetering vatbaar’ wanneer beperkt wordt voldaan aan de Wvr en het Bvr, het 

toetsingskader en/of de gemiddelde prestaties van veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio scoort 

‘onvoldoende’ als er in het geheel niet wordt voldaan aan de Wvr, het Bvr, het toetsingskader van 
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de Inspectie en/of de gemiddelde prestaties van veiligheidsregio’s. Per thema heeft de Inspectie 

uitgewerkt hoe de beoordeling tot stand is gekomen.   

  

  

  

3  Planvorming  
  

   

Samenhang tussen de plannen  

  

Op niveau  Het beleidsplan en het moto-beleidsplan zijn gebaseerd op het 
risicoprofiel. De belangrijkste risico’s vormen de kern van het beleid en 
van de uitvoeringsactiviteiten. De veiligheidsregio voldoet aan de 
wettelijke termijnen voor planvorming en monitort actief en periodiek of 
(tussentijdse) bijstellingen noodzakelijk zijn.  

   

Basis op orde  Risico’s uit het risicoprofiel komen terug in het beleidsplan of het 

motobeleidsplan. Het is echter niet duidelijk of uitvoeringsactiviteiten 
gebaseerd zijn op het risicoprofiel. De planvormingscyclus is op orde. Er 
wordt echter niet regelmatig gekeken of er wijzigingen in vastgestelde 
plannen moeten worden doorgevoerd. De plannen voldoen aan de eisen 
van het toetsingskader van de Inspectie.  

  

Voor verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio beschikt over de voorgeschreven plannen. Inhoudelijk 
is niet vast te stellen of er samenhang is tussen de verschillende plannen. 
Daarnaast sluiten de termijnen van de verschillende plannen niet op 
elkaar aan. De plannen voldoen niet aan de eisen van het toetsingskader 
van de Inspectie.  
  

Onvoldoende  De veiligheidsregio beschikt niet over de voorgeschreven plannen.  

  

  

  

  

4  Netwerk en samenwerking  
  

4.1  Samenwerking binnen de veiligheidsregio  
  

   

Samenwerking met netwerkpartners  

  

Op niveau  De veiligheidsregio voert een actief doelgroepenbeleid. De  

veiligheidsregio heeft netwerkpartners, op basis van een risicoanalyse, 
geclusterd in doelgroepen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 

partners waarmee zeer intensief wordt samengewerkt en partners 
waarmee de samenwerking minder intensief hoeft te zijn. Deze 
uitgangspunten zijn de basis voor de wijze waarop partners worden 
betrokken in bijvoorbeeld planvormingstrajecten en oefeningen. De 
veiligheidsregio heeft een of meer accountmanagers die de contacten 
met netwerkpartners onderhoudt.  

  

Basis op orde  De veiligheidsregio werkt regelmatig samen met netwerkpartners. Deze 
samenwerking vindt plaats op specifieke onderdelen, zoals planvorming 
en oefeningen. Deze samenwerking vindt ad hoc plaats, bijvoorbeeld op 
basis van actualiteit, een specifiek risico of een verzoek van een 

netwerkpartner.  
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Voor verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio werkt operationeel samen met netwerkpartners 
tijdens incidenten. In convenanten zijn basale samenwerkingsafspraken 

vastgelegd.  

  

Onvoldoende  De veiligheidsregio beschikt niet over convenanten. Samenwerking 
tijdens incidenten komt operationeel niet tot stand.  

  

  
  

   

Samenwerking met Gemeenten  

  

Op niveau  De veiligheidsregio stelt gemeenten in staat om te sturen op de 
prestaties van de veiligheidsregio. Dit doet de veiligheidsregio 
bijvoorbeeld door op thema’s werkgroepen te formeren,  
accountmanagement te organiseren en regelmatig te rapporteren over 
de voortgang op beleidsdoelstellingen. De veiligheidsregio is in staat om 

de regionale opgaven te verbinden aan de lokale wensen.   

  

Basis op orde  De veiligheidsregio betrekt gemeenten actief bij de beleidsvorming, 
beleidsverantwoording en bedrijfsvoering. In planvormingstrajecten 
wordt actief toelichting gegeven en zienswijzen ‘opgehaald’. Jaarlijks 
wordt in de gemeenteraden toelichting gegeven over de werkzaamheden 

van de veiligheidsregio.  

  

Voor verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio betrekt gemeenteraden niet actief in  

planvormingstrajecten. Betrokkenheid blijft beperkt tot het voldoen aan 
wettelijk voorgeschreven bepalingen, zoals het geven van zienswijzen.  

   

Onvoldoende  De veiligheidsregio voldoet niet aan de wettelijk voorgeschreven 
bepalingen voor het betrekken van gemeenteraden bij planvorming.  

  

  
     
4.2  Interregionale en internationale samenwerking  
  

  

  

Interregionale samenwerking  

Op niveau  De veiligheidsregio werkt samen op basis van specifieke  

regiogrensoverschrijdende risico’s, bijvoorbeeld in het opstellen van 
plannen of het gezamenlijk beoefenen van scenario’s. Veiligheidsregio’s 

betrekken elkaar actief bij de eigen planvormingstrajecten.   
  

Basis op orde  De veiligheidsregio werkt op operationeel, tactisch en strategisch niveau 
structureel samen op een aantal onderwerpen. Deze samenwerking is 

ingegeven door efficiencyvraagstukken. Op een beperkt aantal 
onderwerpen wordt incidenteel samengewerkt.   
  

Voor verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio werkt tijdens incidenten operationeel samen met 
andere veiligheidsregio’s. Plannen worden onderling uitgewisseld. 

Verdere samenwerking vindt incidenteel plaats, maar de veiligheidsregio 
is hierin volgend. Het initiatief voor samenwerking komt van omliggende 
veiligheidsregio’s.  

   

Onvoldoende  De veiligheidsregio werkt niet samen met omliggende veiligheidsregio’s.  
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Internationale samenwerking  

  

Op niveau  De veiligheidsregio ontvangt informatie over grensoverschrijdende 
risico’s. Op basis van deze risico’s wordt beleid geformuleerd, 
bijvoorbeeld ten aanzien van gezamenlijk optreden bij incidenten 
(operationeel, tactisch en strategisch).    

  

Basis op orde  De veiligheidsregio en het buurland informeren elkaar over 
planvormingstrajecten. De veiligheidsregio verstrekt informatie over 
grensoverschrijdende risico’s aan het buurland. Op ad hoc basis wordt 
samen geoefend. Er wordt geïnvesteerd in het onderhouden van contact, 
zowel op beleidsniveau als in de operationele samenwerking. Afspraken 

over samenwerking zijn vastgelegd in convenanten.   

  

Voor verbetering 

vatbaar  

De internationale samenwerking beperkt zich tot operationeel 
samenwerken met het buurland tijdens incidenten. Er wordt niet samen 
geoefend en er zijn geen samenwerkingsafspraken vastgelegd in 

convenanten.  

  

Onvoldoende  De veiligheidsregio werkt niet samen met het buurland.  

  

  
  

    

5.1 Operationele prestaties – Besluit veiligheidsregio’s  
  

  

  

Besluit veiligheidsregio’s  

Op niveau   De veiligheidsregio houdt jaarlijks een systeemoefening en/of rapporteert 
over de operationele prestaties bij een daadwerkelijk incident. De 

prestaties op de toetspunten Organisatie, Alarmering, Opschaling en 

Informatiemanagement geven een consistent beeld. Uit dit beeld blijkt 
dat de veiligheidsregio’s volledig voldoet aan de eisen uit het Besluit 
veiligheidsregio’s.   
  

Basis op orde  De veiligheidsregio houdt jaarlijks een systeemoefening en/of rapporteert 
over de operationele prestaties bij een daadwerkelijk incident. De 
prestaties op de toetspunten Organisatie, Alarmering, Opschaling en 
Informatiemanagement geven een consistent beeld. Uit dit beeld blijkt 
dat de veiligheidsregio’s in ruime mate voldoet aan de eisen uit het 

Besluit veiligheidsregio’s.   
  

Voor verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio houdt jaarlijks een systeemoefening en/of rapporteert 

over de operationele prestaties bij een daadwerkelijk incident. Bij 
uitzondering voldoet de veiligheidsregio op basis van een duidelijk 
onderbouwd besluit niet aan deze norm. De prestaties op de toetspunten 
Organisatie, Alarmering, Opschaling en Informatiemanagement geven 
een wisselend beeld. Uit dit beeld blijkt dat de veiligheidsregio’s soms in 

ruime mate en soms minder voldoet aan de eisen uit het Besluit 
veiligheidsregio’s.   

  

Onvoldoende  De veiligheidsregio houdt niet jaarlijks een systeemoefening en/of 
rapporteert niet jaarlijks over de operationele prestaties bij een 

daadwerkelijk incident. De prestaties op de toetspunten Organisatie, 
Alarmering, Opschaling en Informatiemanagement geven een wisselend 
beeld. Uit dit beeld blijkt dat de veiligheidsregio’s matig tot niet voldoet 
aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio’s.   
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5.2 Operationele prestaties – Kwaliteit taakuitvoering  
  

  

Taakuitvoering alarmering andere functionarissen door de meldkamer  

  
Norm (Bvr artikel 

2.2.3 lid 2 en 

toetsingskader 

Inspectie)   

Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of 
crisis, alarmeert de meldkamer andere functionarissen en 
eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing.  
  

Op niveau   De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 

Inspectie. Afhankelijk van het scenario lukt het de meldkamer altijd om 
tegelijkertijd met of aansluitend aan de hoofdstructuur de juiste andere 
functionarissen te alarmeren. Andere functionarissen zijn zowel de 
interne functionarissen zoals de AGS als de externe functionarissen 
zoals de liaison vitaal.   

  

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 

Inspectie. Afhankelijk van het scenario lukt het de meldkamer vaak om 
tegelijkertijd met of aansluitend aan de hoofdstructuur de juiste 
andere functionarissen te alarmeren. Andere functionarissen zijn zowel 
de interne functionarissen zoals de AGS als de externe functionarissen 
zoals de liaison vitaal.  
   

Voor verbetering 

vatbaar  

Afhankelijk van het scenario lukt het de meldkamer niet altijd om 

tegelijkertijd met of aansluitend aan de hoofdstructuur de juiste andere 
functionarissen te alarmeren. Het lukt vaak wel om de juiste interne 
functionarissen te alarmeren, maar het alarmeren van externe 
functionarissen komt vaak niet tot stand.   
  

Onvoldoende  Het lukt de meldkamer niet om tegelijkertijd met of aansluitend aan de 
hoofdstructuur de juiste andere functionarissen te alarmeren.   

  

  

  
  

Taakuitvoering eenhoofdige leiding meldkamer (calamiteitencoördinator)  

  

Norm (Bvr artikel 
2.2.2 lid 1 en 
toetsingskader  

Inspectie)   

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor 
grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één 
leidinggevende aangestuurd. Deze functionaris voert de volgende 

taken uit:   

Informatie haalt en brengt bij alle drie de disciplines;  

Het opschalingsniveau bewaakt en ervoor zorgt dat iedereen op 
de meldkamer hiermee bekend is;  
Prioriteiten stelt in de coördinatie van de drie diensten, knopen 
doorhakt wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen de drie 
diensten en de besluiten van de drie diensten op elkaar afstemt.  

  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. De Calamiteitencoördinator voert continu de drie elementen 
van zijn taakomschrijving goed uit. Hij haalt en brengt regelmatig 
informatie en zorgt dat iedere dienst tijdig van het juiste  
opschalingsniveau op de hoogte is. Stelt duidelijke prioriteiten en neemt 
beslissingen.  
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Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. De Calamiteitencoördinator voert doorgaans de drie elementen 
van zijn taakomschrijving uit. Dat zijn informatie halen/brengen, het 
bewaken van het opschalingsniveau en prioriteiten stellen.   

  

Voor verbetering 

vatbaar  

De Calamiteitencoördinator voert doorgaans twee van drie elementen van 
zijn taakomschrijving uit. Dat zijn bijvoorbeeld informatie halen/brengen 
en het bewaken van het opschalingsniveau. Prioriteiten stellen in de 
besluiten van de diensten blijkt lastiger.  

  

Onvoldoende  Er is niet voorzien in een Calamiteitencoördinator op de meldkamer.  

  

  
    

  

Taakuitvoering teams – Advisering aan het ROT  

  

Norm (Bvr artikel 

2.1.2 lid 2 en 

artikel 2.1.3 lid 2)   

Een CoPI is belast met het adviseren van het Regionaal  

Operationeel Team. Bij de taakuitvoering van het Team 
Bevolkingszorg is sprake van advisering van het Regionaal 
Operationeel Team.  
  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Het CoPI en Team Bevolkingszorg hebben regelmatig contact 
met het ROT. Het CoPI en het Team Bevolkingszorg adviseren het ROT 
over operationele en/of tactische vraagstukken. Het is voor het ROT 
duidelijk op welke vraagstukken zij een besluit of actie moet nemen.   
  

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Het CoPI en het Team Bevolkingszorg hebben contact met het 
ROT. Het CoPI en het Team Bevolkingszorg communiceren adviezen 
richting het ROT.   
  

Voor verbetering 

vatbaar  

Er is contact tussen het CoPI en/of het Team Bevolkingszorg en het 
ROT. Er is sprake van informatie-uitwisseling, maar niet (altijd) van 

adequate advisering.   

  

Onvoldoende  Er is geen contact tussen het CoPI en/of het Team Bevolkingszorg en 

het Regionaal Operationeel Team.  

  

  
  

Taakuitvoering teams – Advisering aan het Beleidsteam  

  
Norm (Bvr artikel  

2.1.4 lid 2)  

Een Regionaal Operationeel Team is belast met het adviseren 
van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.   
  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de  

Inspectie. Het ROT heeft regelmatig contact met het Beleidsteam. Het 
ROT adviseert het Beleidsteam op strategisch niveau en bereidt 
daarvoor strategische vraagstukken voor. Operationele vraagstukken 

worden niet voorgelegd aan het Beleidsteam maar in het ROT of CoPI 
afgehandeld. Het is voor het Beleidsteam duidelijk op welke 
strategische en bestuurlijke vraagstukken zij een besluit moet nemen.  
   

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Er is contact tussen het ROT en het Beleidsteam en er 
worden vanuit het ROT adviezen richting het BT gecommuniceerd.  
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Voor verbetering 

vatbaar  

Het ROT heeft contact met het Beleidsteam. Het contact blijft beperkt 
tot informatie-uitwisseling. Het ROT adviseert het Beleidsteam niet.   

  

Onvoldoende  Er is geen contact tussen het ROT en het Beleidsteam.  

  

  

    
  

Taakuitvoering teams – Afstemming met netwerkpartners  

  
Norm (Bvr artikel  

2.1.2 lid 1 en 2,  

2.1.4 lid 1 en 2,  

2.1.5 lid 1 en 2)  

Afstemming met netwerkpartners vindt plaats door het laten 
aansluiten van liaisons in de verschillende teams. Het betreft hier 
de liaisons in het CoPI en/of de liaisons in het ROT en/of de 
liaison in het Beleidsteam.  

  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Afhankelijk van het scenario lukt het om afstemming met 

andere betrokken partijen te organiseren. Er is sprake van 

informatieuitwisseling. Men maakt duidelijke afspraken en een uitwerking 
van de (vastgelegde) verantwoordelijkheden. In het aansluiten van 
liaisons worden bewuste keuzes gemaakt (welk(-e) team(-s), welke 
functionaris(-sen)).  
  

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. De teams zorgen (afhankelijk van het scenario) voor 
afstemming met andere betrokken partijen. Afhankelijk van het scenario 
sluiten liaisons aan in het CoPI, ROT en Beleidsteam. De afstemming 
beperkt zich informatie-uitwisseling.   

  

Voor verbetering 

vatbaar  

Er sluiten liaisons aan in de verschillende teams, maar er vinden geen 
bewuste keuzes plaats welke liaisons het hier betreft en wat er van de 
liaisons wordt verwacht.   

  

Onvoldoende  Er sluiten geen liaison aan in de teams, terwijl dit gezien het scenario wel 

noodzakelijk is. Er is geen sprake van afstemming met andere partijen.  

  

  

  

  

Taakuitvoering teams – Sturing en coördinatie  

Norm (Bvr artikel  

2.1.2 lid 2 en  

2.1.4 lid 2)  

Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse (sturing 
en coördinatie van de operationele inzet). Het ROT is belast met 
de operationele leiding (sturing en coördinatie van de 

rampenbestrijding).  

  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Het CoPI en ROT hebben duidelijke maatwerkafspraken 
gemaakt over de sturing en coördinatie. Dat kan betekenen dat in 

voorkomende gevallen de sturing en coördinatie over zowel de  
operationele inzet als de rampenbestrijding bij het CoPI ligt. Essentieel is 

dat er, op basis van de specifieke omstandigheden, gerichte en 
onderbouwde keuzes zijn gemaakt in de taakverdeling tussen CoPI en 
ROT.  

  

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Het CoPI houdt zich bezig met de sturing en coördinatie van de 
operationele inzet. Het ROT is belast met de sturing en coördinatie van 
de rampenbestrijding. De taakverdeling tussen beide teams is helder. 
Hierin wordt geen maatwerk toegepast.  
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Voor verbetering 

vatbaar  

Het CoPI houdt zich in de basis bezig met de coördinatie van de 
operationele inzet. Het ROT richt zich op de rampenbestrijding. Er komt 

geen expliciete taakverdeling tussen het CoPI en het ROT tot stand.  

  

Onvoldoende  De taakverdeling tussen het CoPI en het ROT komt niet tot stand. De 
teams werken deels op elkaars terrein.  

  

  
  

Informatiemanagement – Besluitvorming gebaseerd op actueel beeld  

  
Norm (Bvr artikel  

2.4.3 en artikel 
2.4.2 lid 2 
toetsingskader  
Inspectie)   

Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is gebaseerd op het 
actuele beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld. Het 
totaalbeeld is daarbij opgebouwd uit de beschikbare gegevens 
over het incident, de hulpverlening, de prognose en aanpak en de 
getroffen maatregelen en de resultaten daarvan.  
  

Op niveau   De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de  

Inspectie. In alle teams worden altijd besluiten, adviezen en opdrachten 
gebaseerd op hetzelfde volledige actuele totaalbeeld en het actuele beeld 
van het team. Het totaalbeeld voldoet aan alle eisen van het 

toetsingskader en bevat daarbij alle beschikbare gegevens over het 
incident, de hulpverlening, de prognose en aanpak en de getroffen 
maatregelen.  
   

Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. In alle teams worden zo veel mogelijk besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het actuele totaalbeeld en het actuele beeld van 
het team. Het totaalbeeld bevat daarbij een zo volledig mogelijk beeld 

van de beschikbare gegevens over het incident, de hulpverlening, de 
prognose en aanpak en de getroffen maatregelen.   
  

Voor verbetering 

vatbaar  

Niet bij alle teams worden besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd 
op het actuele totaalbeeld en/of de veiligheidsregio beschikt niet over een 

zo volledig mogelijk actueel totaalbeeld.   

  

Onvoldoende  Bij geen van de teams worden besluiten, adviezen en opdrachten 
gebaseerd op het actuele totaalbeeld. De veiligheidsregio beschikt niet 
over een actueel totaalbeeld.   

  

  

    
   

Afschaling / nafase  

  

Norm (Bvr art.  

2.1.3 lid 2 en  

GROOTER)  

Het team bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen 
van nazorg voor de bevolking. Voordat de acute fase van een 
crisis is afgerond is een plan van aanpak opgesteld voor de 
nafase, vindt een goede overdracht plaats van acute fase naar 

nafase en vindt afschaling plaats.  

  

Op niveau  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de 
Inspectie. Er is een duidelijk overdrachtsmoment van de activiteiten naar 
de ‘nafase-organisatie’. Daarbij is voor alle teams duidelijk dat 
afgeschaald wordt. De taakverdeling tussen de veiligheidsregio en de 
gemeenten is duidelijk uitgewerkt en vastgelegd. De overdracht van 
acute fase naar nafase is gebaseerd op een goede diagnose van de 
situatie en vervolgactiviteiten.   
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Basis op orde  De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het toetsingskader van de  

Inspectie. Er is een overdrachtsmoment van de acute fase naar de 

‘nafase-organisatie’. Daarbij is voor alle teams duidelijk dat afgeschaald 
wordt. Activiteiten zijn vastgelegd in een (beknopt) plan van aanpak.   

  

Voor verbetering 

vatbaar  

Er is geen duidelijke afschaling en/of er is geen duidelijk moment waarop 
de overdracht van taken van de crisisorganisatie naar gemeente of 
andere organisatie plaatsvindt. Teams zijn niet op de hoogte van de 
afschaling. Wel worden er activiteiten uitgevoerd als onderdeel van de 
nafase.  

  

Onvoldoende  Na het afronden van de acute hulpverlening vindt geen overdracht van 
activiteiten plaats.   

  

     
6  Kwaliteit  
  
  

  
Kwaliteitszorg  

Op niveau  De veiligheidsregio beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem. 

Onderdelen binnen de organisatie zijn continu bezig met het monitoren 
en verbeteren van de eigen kwaliteit. Op alle relevante onderwerpen 
wordt de PDCA-cyclus doorlopen.  
   

Basis op orde  De veiligheidsregio meet op verschillende onderdelen de kwaliteit van de 
taakuitvoering, zoals beleidsdoelstellingen, samenwerking met partners 
en planvormingstrajecten. Op deze onderdelen wordt de PDCA-cyclus 
doorlopen. Het ontbreekt echter aan een integraal kwaliteitszorgsysteem.  

  

Voor verbetering 

vatbaar  

De kwaliteit van de taakuitvoering wordt incidenteel in kaart gebracht. 

De PDCA-cyclus wordt op deze onderdelen hoogstens deels doorlopen. In 
de meeste gevallen blijft het monitoren van kwaliteit beperkt tot het 
registreren van actiepunten of het vastleggen van prestaties en 
resultaten. De veiligheidsregio heeft geen expliciete visie op 

kwaliteitszorg.  
  

Onvoldoende  De veiligheidsregio besteedt geen aandacht aan kwaliteit(-szorg).  

  

  
  

   

Evalueren van incidenten  

  

Op niveau  De veiligheidsregio beschikt over een systematiek voor het evalueren van 

incidenten. Deze systematiek wordt toegepast. Periodiek worden ‘rode draden’ 
uit verschillende rapportages geïdentificeerd. Deze rode draden zijn de basis 
voor het formuleren van actiepunten. Aanbevelingen worden bijgehouden en 
toegewezen en er wordt toegezien op de daadwerkelijke implementatie van de 
aanbevelingen.   
  

Basis op orde  De veiligheidsregio beschikt over een systematiek voor het evalueren van 
incidenten. Deze systematiek wordt regelmatig toegepast. De veiligheidsregio 

definieert actiepunten. Incidenteel worden rode draden in beeld gebracht. Niet 
duidelijk is wat er met de uitkomsten van de evaluaties wordt gedaan.   
  

Voor 

verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio beschikt niet over een systematiek voor het evalueren van 
incidenten. Incidenten worden soms geëvalueerd, maar niet aan de hand van 
een vastgestelde systematiek.  
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Onvoldoende  Er zijn incidenten (opschalingen) in de veiligheidsregio, maar deze worden niet 
geëvalueerd.  

  

  
    

  

  

Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen  

Op niveau  De veiligheidsregio geeft vanuit een visie op multidisciplinaire vakbekwaamheid 
actief invulling aan warm loopbaanbeleid voor multi-functionarissen. De 
veiligheidsregio houdt zicht op de kwaliteit van multi-functionarissen door het 
bijhouden van informatie over het functioneren. Op basis hiervan worden 
functioneringsgesprekken gevoerd. In competentieprofielen is beschreven welke 
kwaliteit er van de functionaris wordt verwacht. Er worden gerichte opleidings- 

en trainingsactiviteiten aangeboden aan functionarissen.  
  

Basis op orde  Beheersmatig is invulling gegeven aan de voorwaarden voor het toepassen van 

het warm loopbaanbeleid. Competentieprofielen zijn beschreven en het 

functionarisvolgsysteem is aanwezig en wordt gevuld met informatie. De 
veiligheidsregio beschikt over een visie op multidisciplinaire vakbekwaamheid.  
  

Voor 

verbetering 

vatbaar  

De veiligheidsregio houdt informatie bij over de multi-functionarissen. Deze 
registraties blijven beperkt tot registraties van aanwezigheid. Er wordt geen 
invulling gegeven aan warm loopbaanbeleid aan de hand van  

competentieprofielen, functioneringsgesprekken en gerichte opleidings- en 
trainingsactiviteiten. Multidisciplinaire vakbekwaamheid is een 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kolommen.  

  

Onvoldoende  De veiligheidsregio houdt geen informatie bij over de vakbekwaamheid van 
multi-functionarissen.  
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BIJLAGE 2  
  
  
  

LIJST MET AFKORTINGEN  
  
  

BRZO  Besluit risico's zware ongevallen  

BT  beleidsteam  

Bvr  Besluit veiligheidsregio's  

CaCo  calamiteitencoördinator  

CoPI  commando plaats incident  

DPG  Directeur Publieke Gezondheid  

GBT  gemeentelijk beleidsteam  

GHOR  geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio  

GGD  Gemeentelijke (soms gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst  

GRIP  gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure  

Inspectie  Inspectie Veiligheid en Justitie  

Inspectie VenJ  Inspectie Veiligheid en Justitie  

KNRM  Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij  

LCMS  Landelijk crisismanagementsysteem  

LMO  Landelijke meldkamerorganisatie  

MkNN  Meldkamer Noord Nederland  

MOTO  Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen  

OM  Openbaar Ministerie  

PG&Z  Publieke Gezondheid en Zorg   

PSHOR  psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen  

RBP  regionaal beleidsplan  

RBT  regionaal beleidsteam  

RCP  regionaal crisisplan  

ROT  regionaal operationeel team  

SIS  Slachtofferinformatiesystematiek  

TBZ  Team bevolkingszorg  

VRBN  Veiligheidsregio Brabant Noord  

Wgr  Wet gemeenschappelijke regelingen  

Wvr  

  
  
  
  
  

Wet veiligheidsregio's  
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Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 13 april 2017 Bijlage(n) : 1 

Steller : E. van Creij Onderwerp : Beleidskader 2018 

Aanleiding 

Het beleidskader 2018 geeft de uitgangspunten voor de programmabegroting 2018-2021 van de 

Veiligheidsregio. De belangrijkste uitgangspunten worden hierna toegelicht. 

 

Technische uitgangspunten cf. de financiële verordening VRBN 

Artikel 2, financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen 

 BBN volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch; 

 GHOR volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg; 

 GMC volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch; 

 Bevolkingszorg volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 
Rekenrente 

Tot op heden was ook de rekenrente een door de betreffende centrumgemeente vastgesteld 
percentage, echter overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften zal bij de totstandkoming van de 
Programmabegroting 2018 een omslagrente worden berekend en toegepast. 

 
Loon- en prijsindex 

De loon- en prijsindexen voor 2018 zijn voorlopige cijfers en zullen pas definitief zijn bij de 

vaststelling van de Programmabegroting 2018. In het voorliggende Beleidskader 2018 is 

uitgegaan van de volgende indexering: 

 

Organisatieonderdeel loon  prijs  gemiddeld 

Brandweer Brabant-Noord 1,50% 1,50% 1,50% 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 1,50% 1,10% 1,30% 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 1,50% 1,50% 1,50% 

Bevolkingszorg 1,50% 1,50% 1,50% 

 

Kaders van de programmabegroting 

Conform artikel 4 van de financiële verordening, bestaan de kaders voor de programmabegroting 
uit de hoofdlijnen van het te voeren beleid, wijzigingen van bestaand beleid en voorstellen voor 
nieuw beleid. De kaders bevatten ook de financiële consequenties van het beleid. 
 
Zowel de kolom Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio als kolom Bevolkingszorg 
voorzien in 2018 geen veranderingen in het bestaande beleid. 
 

Brandweer Brabant-Noord 

De beleidsmatige ontwikkelingen van de Brandweerkolom zijn zeer divers, deze zijn wel 
beschreven, maar het is helaas niet mogelijk gebleken deze nu allemaal uit te werken in specifieke 
beleidsbijstellingen. Het bestuur geeft er daarom de voorkeur aan zich in dit Beleidskader te 
beperken tot het vaststellen van de financieel-technische uitgangspunten voor de 
Programmabegroting 2018. 
 
 
De Brandweerkolom krijgt hiermee de gelegenheid om ‒tijdens het proces van de totstandkoming 
van de Programmabegroting 2018‒ een compleet inzicht te verschaffen in de beleidsmatige 
ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen, zodat het bestuur in 
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staat wordt gesteld een integrale afweging te maken tijdens een bestuursconferentie die in juli 
2017 zal worden belegd. Indien dit leidt tot wijzigingen zullen de financiële consequenties in een 
begrotingswijziging worden verwerkt. 
 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

De kolom Gemeenschappelijk Meldcentrum is volop in beweging. Nu, door de samenvoeging van 
de meldkamer Brabant-Noord met die van de meldkamer Brabant-Zuidoost tot één meldkamer 
Oost-Brabant. En later, door de overdracht van deze meldkamer aan de Landelijke 
Meldkamerorganisatie.  
De samenvoeging en de samenwerking met de verschillende partijen zijnde de Nationale Politie, 
de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost, de Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en onze eigen Veiligheidsregio is 
dermate complex dat de verwachte beleidsbijstelling te zijner tijd in een afzonderlijk voorstel ter 
besluitvorming zullen worden voorgelegd. 
 
Advies Contactambtenaren 
De contactambtenaren geven een positief advies over het onderhavig Beleidskader 2018. 
 
Advies Financiële Commissie 
De leden van de Financiële Commissie adviseren om bij gelegenheid van de totstandkoming van 
de Programmabegroting 2018 in totaliteit te beschouwen welke financiële implicaties dan wel 
risico’s en kansen er aan de orde zijn. Tegelijk kan dan in beeld worden gebracht of en in hoeverre 
dekking van deze implicaties binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen en of een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig is. 
 
Zienswijzen colleges van Burgemeester en Wethouders en van Gemeenteraden 
Ter vergadering zal u een overzicht worden uitgereikt van de tot en met 12 april 2017 ontvangen 
zienswijzen. 
 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie (instemming) Donderdag 05 januari 2017 

Contactambtenaren (advisering) Maandag 09 januari 2017 

Financiële Commissie (advisering) Maandag 16 januari 2017 

Dagelijks Bestuur (instemming) Donderdag 26 januari 2017 

Algemeen Bestuur (vaststelling) Donderdag 13 april 2017 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld Beleidskader VRBN 2018 vast te stellen. 
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm     Paraaf:  …………… 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Postbus 218 

5201 AE ’s-Hertogenbosch 
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Voorwoord 
 

 

 

 

 
 
Voor u ligt het Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
In het beleidskader schetsen wij de relevante beleidsmatige ontwikkelingen voor de 
Programmabegroting  2018. Tevens staan in dit kader de financieel-technische 
uitgangspunten die voor de samenstelling van de begroting worden gehanteerd. 
 
Zowel de kolom Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio als kolom 
Bevolkingszorg voorzien in 2018 geen veranderingen in het bestaande beleid. 
 
De kolom Gemeenschappelijk Meldcentrum is volop in beweging. Nu, door de 
samenvoeging van de meldkamer Brabant-Noord met die van de meldkamer Brabant-
Zuidoost tot één meldkamer Oost-Brabant. En nadien gevolgd door de overdracht van 
deze meldkamer aan de Landelijke Meldkamerorganisatie.  
De samenvoeging en de samenwerking met de verschillende partijen zijnde de Nationale 
Politie, de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost, de Regionale 
Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
en onze eigen Veiligheidsregio is dermate complex dat de verwachte beleidsbijstelling te 
zijner tijd is een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. 
 
De beleidsmatige ontwikkelingen van de Brandweerkolom zijn zeer divers, deze zijn wel 
beschreven, maar het is helaas niet mogelijk gebleken deze nu allemaal uit te werken in 
specifieke beleidsbijstellingen. Het bestuur geeft er daarom de voorkeur aan zich in dit 
Beleidskader te beperken tot het vaststellen van de financieel-technische uitgangspunten 
voor de Programmabegroting 2018. 
De Brandweerkolom krijgt hiermee de gelegenheid om ‒bij de totstandkoming van de 
Programmabegroting 2018‒ een compleet inzicht te verschaffen in de beleidsmatige 
ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen, zodat het 
bestuur in staat wordt gesteld een integrale afweging te maken. 
 
 
 
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
voorzitter 
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1 Beleidsmatige ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de organisatie en/of het beleidskader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Achtereenvolgens komen de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), de Brandweer 
Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio 
Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg 
Brabant-Noord aan bod. 
 
 

Beleidsmatige ontwikkelingen 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 
Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) 
In het kader van de heroriëntatie Project Landelijke Meldkamer Organisatie zijn de 
veiligheidsregio’s gevraagd voor 2020 de bestaande meldkamers samen te voegen op de 
10 LMO-locaties. De bestuurlijke begeleidingsgroep ‘projectorganisatie locatie 
Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie’ bestaat uit een vertegenwoordiging van 
directieleden en bestuurders van beide regio’s en de betrokken meldkamers. De 
verwachting is dat in 2018 de locatie Oost-Brabant operationeel zal zijn en dat de 
meldkamer Oost-Brabant voor wat betreft beheer en bedrijfsvoering onderdeel zal zijn 
van de Programmabegroting GMC, binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de 
bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant zal voor de 
periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidig wettelijk 
kader een doelmatig en effectief besturingsmodel beschikbaar zijn. 

Brandweer Brabant-Noord 

 
Overige huisvesting 
Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur haar visie op kantoorlocaties 
vastgesteld. Het betreft een hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch, gekoppeld aan de kazerne 
van de 24-uursdienst. Belangrijke redenen hiervoor zijn de nabijheid van de Meldkamer 
en van andere veiligheidsdiensten op het “Veiligheidsplein” en de mogelijkheden die de 
24-uursdienst heeft voor de ondersteuning van diverse interne processen (onderhoud 
materieel, keuringen personeel, etc.). De geografische uitgestrektheid van de regio maakt 
dat het onmogelijk om te volstaan met één locatie, zelfs als dit het meest centrale punt in 
de regio zou zijn. Vandaar dat er naast de hoofdvestiging een steunpunt zal moeten 
worden ontwikkeld. Idealiter zou dit centraal in het oosten van de regio moeten komen (in 
de driehoek Mill, Zeeland, Uden). 
De regionaal commandant heeft nu de opdracht deze visie nader uit te werken in een 
plan van aanpak, voorzien van een investerings- en dekkingsplan en deze ter 
besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Begin 2017 zal hiervoor separaat een 
voorstel worden opgesteld en voorzien van een begrotingswijziging 2017 en 2018 aan 
het bestuur ter besluitvorming worden aangeboden. De kosten die hieraan zijn verbonden 
zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting 
van de brandweer drukken. 
 
Bedrijfsvoering Vermindering kwetsbaarheden bedrijfsprocessen 
De bedrijfsprocessen zijn nog steeds sober georganiseerd binnen BBN.  
Dat leidt ertoe dat de levering van producten en diensten (zowel aan de kant van de 
primaire bedrijfsprocessen als aan de kant van de bedrijfsprocessen die het primaire 
proces ondersteunen) zeer kwetsbaar is. Het kost heel veel moeite om de reguliere, 
beheersmatige activiteiten uit te voeren. Aan ontwikkelactiviteiten wordt niet toegekomen. 
Dat brengt in toenemende mate (bestuurlijke) risico’s met zich mee. 
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Om kwetsbaarheden te verminderen, volgen wij thans drie sporen: 

1. We verbeteren daar waar nog mogelijk onze efficiency; 
2. We onderzoeken en investeren in voorkomend geval in samenwerking met de 

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost; 
3. Daar waar we de kwetsbaarheden niet op deze wijze kunnen doen afnemen, 

zullen we in de loop van 2017 concrete bestuurlijke voorstellen ontwikkelen om 
tot personele versterking van onze organisatie te komen.  

Uiteraard betrekken we in deze benadering ook de verbetervoorstellen die voortvloeien 
uit de visitatie die in maart 2017 wordt gehouden. 
 
Omgevingswet (OW) 
Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in 
werking. De totstandkoming van de Omgevingswet is een van de grootste 
wetgevingsoperaties die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. De impact van de 
Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol hebben in het domein van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is groot. Zo ook op 
de Veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor gemeenten en provincie.  
 
De Omgevingswet biedt voor Rijk, provincies en gemeenten een grote kwaliteitsimpuls 
om tot een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving te komen. Een groot 
aantal gemeenten en de omgevingsdienst(en) is al voortvarend aan de slag om de Ow 
met voldoende kwaliteit te implementeren. Brandweer Brabant-Noord moet als 
belangrijke ketenpartner eenzelfde kwaliteit nastreven. 
 
Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio 
De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in 2017 onderzoek naar de inrichting van de 
repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Het onderzoek heeft betrekking op 
de vraag in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke 
veiligheidsregio voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de Inspectie 
onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer, de 
(variabele) voertuigbezetting, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd 
brandweerpersoneel en de mate waarin het brandweerpersoneel zich veilig voelt bij de 
uitoefening van hun repressieve taak. 
Het Inspectierapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is 
uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio. 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord 
“Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied 
van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé 
verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar 
bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!” Om deze missie waar te maken focust de 
GHOR zich in 2018 op de volgende onderwerpen: 
 

 Informatiemanagement in de geneeskundige kolom. Informatiemanagement is 
een methode van samenwerken, waarbij alle betrokken (geneeskundige) partijen 
continu alle relevante informatie die bij hen beschikbaar is online publiceren. De 
GHOR voert de regie op dit proces. Medio 2016 is gestart met een verkennend 
onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om met geneeskundige partners 
samen te kunnen werken op basis van informatiemanagement. In 2017 zullen 
afspraken worden uitgewerkt, een systeem worden bepaald en in 2018 zal de 
werkwijze in de geneeskundige keten geïmplementeerd worden.  

 Zorgrisicoprofiel. Het zorgrisicoprofiel is een instrument/methodiek waarmee een 
realistisch beeld verkregen kan worden van de regionale zorgbehoefte en het 
regionale zorgaanbod op basis van risico’s in regio Brabant-Noord. Met het 
instrument kunnen realistische afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid 
van zorginstellingen in de acute zorgsector bij rampen en crises.  

 Big data en business intelligence. Zowel bij de geneeskundige partners van de 
GHOR als bij de multidisciplinaire veiligheidspartners is veel data beschikbaar. 
Vooralsnog vindt er in de praktijk slechts beperkte uitwisseling van data plaats. In 
2018 zal verkend worden wat de kansen en mogelijkheden zijn van het bundelen 
van data van partners voor de GHOR. 
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Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 

 
Ontwikkeling van de LMO  
Eind 2015 is de Gateway-review uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft er een 
heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie plaatsgevonden.  Als gevolg van 
deze heroriëntatie is niet langer de minister van Veiligheid en Justitie, maar zijn de 
besturen van de veiligheidsregio’s in afstemming met de regionale  
ambulancevoorzieningen en de politie verantwoordelijk voor de samenvoeging en 
instandhouding van de meldkamers. De huidige inschatting is dat die situatie in 2020 
eindigt. De gewijzigde aanpak komt grotendeels overeen met de werkwijze die in Oost-
Brabant feitelijk reeds wordt toegepast, met dien verstande dat de ingestelde bestuurlijke 
begeleidingsgroep (BBG) de rol van stuurgroep voor de Meldkamer Oost Brabant heeft 
gekregen.  
Het in de notitie heroriëntatie genoemde samenvoegingsplan, inclusief de reeds 
vastgestelde businesscase huisvesting en inrichting en de daarop aangevulde  
businesscase personeel en organisatie, begroting en risicoparagraaf worden in het eerste 
kwartaal van 2017 opgeleverd. 

 
Gezien deze ontwikkelingen in het meldkamerdomein zal het bestaande beleid van het 
GMC in 2018 wijzigen. De reikwijdte van de veranderingen zijn ten tijde van het opstellen 
van dit document nog moeilijk in te schatten. Onderstaand een kort overzicht van lopende 
ontwikkelingen die invloed hebben op het GMC. 

 
Wetswijzigingstraject  
De eerste stappen om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn 
gezet binnen de huidige wettelijke kaders, op basis van de in het transitieakkoord (TA) 
vastgestelde afspraken en op basis van de inmiddels vastgestelde Heroriëntatie 
Landelijke Meldkamerorganisatie. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk voor 
het creëren van één LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. Het 
wetsvoorstel moet een basis bieden voor: 

  

 een LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J;  

 de taken en verantwoordelijkheden van de LMO;  

 de positionering van deze organisatie bij de Nationale Politie;  

 de manier waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt 
geborgd.  

 
De streefdatum voor de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is inmiddels, zoals 
eerder door de Directeur-Generaal Politie per brief is geduid, gesteld op 2020. Dit 
wetsvoorstel regelt dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers bij 
de politie komt te liggen.  

  
Samenvoeging meldkamers Oost Brabant 
De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de MKOB streeft ernaar om de samenvoeging 
van de meldkamers reeds in 2018 te laten plaatsvinden, vooruitlopend op  de geplande 
integratie in de LMO. Voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de 
regionaal kwartiermaker, die de te nemen activiteiten in een plan van aanpak in kaart 
heeft gebracht. Begin 2017 zal een samenvoegingsplan opgeleverd worden aan de 
bestuurlijke begeleidingsgroep waarin de financiële gevolgen worden verkend die de 
basis vormen voor een besluit tot samenvoeging. De uitvoering van de noodzakelijke 
verbouwing van het pand aan de Gruttostraat staat voor medio 2017 tot medio 2018 
gepland. Om overlast en risico’s voor de operatie te beperken is eind 2016 besloten om 
het GMC tijdelijk  onder te brengen bij het GMK in Eindhoven. Dit tijdelijke inhuizen staat 
voor april 2017 gepland en zal gaan duren tot de ingebruikname van de nieuwe MKOB in 
’s-Hertogenbosch medio 2018. 

 
Transitie van ICT  
In het eindbeeld vindt aansturing van multidisciplinaire meldkamer ICT-systemen vanuit 
de LMO plaats. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem 
(GMS), 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één 
uniform meldkamer systeem, het Nationaal Meldkamersysteem (NMS). Ook de 
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structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112-oproepen 
zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De 
verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT-systemen worden bij de politie, in 
casu de LMO, belegd. De LMO verwacht eind 2017 een landelijke ICT-voorziening 
gereed hebben. Verwachting is dat de MKOB medio 2018 hierop aan kan sluiten. Voor 
de technische voorzieningen die niet in de landelijke ICT voorziening zitten (“regionale 
specials”) blijft een beperkt eigen rekencentrum nodig. Deze ontwikkelingen betekenen 
voor het GMC onder meer dat er minder investeringen voor specifieke meldkamer-ICT 
benodigd zullen zijn (door aansluiting op het LMO-netwerk), maar dat daar tegenover een 
DVO zal staan, die jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Uitgangspunt blijft dat deze 
voorzieningen niet duurder worden in vergelijking met de peildatum in 2014.  
Financiën 
Door de ingezette koers zal er op financieel gebied structureel veel veranderen, echter 
binnen de afspraak dat de nieuwe organisatie niet meer mag kosten en het synergie-
effect zo optimaal mogelijk benut wordt. Het aantal partners/partijen in de financiering van 
de meldkamer wordt groter. Hierover dienen nog verdere afspraken gemaakt te worden 
waaronder een financiële verdeelsleutel. Veel onderwerpen zijn nog in ontwikkeling 
waarover nadere keuzes en afspraken gemaakt moeten worden.  
 
Multi-intake 
De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft aangegeven de ontwikkeling van het onderwerp 
multi-intake van harte te ondersteunen. Eind 2016 is hiervoor een landelijke pilot 
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn momenteel onbekend, Het is derhalve niet 
mogelijk om aan te geven of en hoe dit in 2018 geïmplementeerd kan worden in de 
MKOB. 

Bevolkingszorg Brabant-Noord 

 
De Staat van de Bevolkingszorg 
In 2017 zal in opdracht van de landelijke Managementraad Bevolkingszorg een 
onderzoek naar de Staat van de bevolkingszorg worden uitgevoerd. Het 
onderzoeksrapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is 
uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio. 
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2 Financiële ontwikkelingen / 
technische uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van 
de totstandkoming van de Programmabegroting 2018 per kolom van Brandweer, GHOR, 
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht. 
 
 

2.1  Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2018 

 
Veiligheidsregio 
Voor 2018 zijn naast de reguliere indexering van de BDUR geen veranderingen te 
verwachten. 
 

2.2  Technische uitgangspunten Programmabegroting 2018 

 
Nieuwe beleidsvoornemens 

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt 
opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en 
nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het 
toewijzen van extra middelen. 
 
Technische uitgangspunten 
De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn conform de Financiële verordening 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, als volgt vastgelegd: 
 

Organisatieonderdeel Technische uitgangspunten indexatie volgt 

Brandweer Brabant-Noord (BBN) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeente Tilburg (centrumgemeente van GGD Hart voor 
Brabant). 

Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) Gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

 

Uitgangspunten voor BBN 

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in 
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.  
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB 
moet ontvangen. 

Rente 

De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden 
geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd 
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe 
BBV-voorschriften zal worden berekend. 
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Activabeleid en afschrijvingstermijnen 

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid 
Brandweer Brabant-Noord 2014. In onderstaande tabel is een recapitulatie van de 
afschrijvingstermijnen opgenomen. 
 

Materiele Activa BBN

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

Huisvesting

 - Gebouwen 40

 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen 20

 - Meubilair en Inventaris 3 > < 15

ICT

 - ICT bekabeling 15

 - ICT hardware 5 > < 8

 - ICT telefonie 3

Voer- en vaartuigen (zwaar)

 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig 16 > < 20

Voer- en vaartuigen (middel en klein)

 - Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwagen met boot bepakking 8 > < 12

Werkmaterieel

 - Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel 10 > < 20

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 - Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken 7 > < 20

 - Bluskleding en helmen 5 > <  7

Bepakkingsmateriaal, redgereedschap, oefenmateriaal en inrichting werkplaats

 - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal, warmtebeeldcamera en redgereedschap 8 > < 16

 - Werkplaatsgereedschap, materialen 8 > < 10

 - Hefkolommen 20

Verbindingsmiddelen

 - Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur 5 > < 8  
 

Toerekening personeelslasten 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd 
daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, worden geen voorzieningen 
getroffen. 

Dubieuze debiteuren 

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, kan er een 
voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. 
 
 
Uitgangspunten voor de GHOR 

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR 

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex  
(voorlopig 1,5%) en de prijsindex (voorlopig 1,1%) o.b.v. de MEV december 2016 zoals 
de gemeente Tilburg die hanteert en exclusief een verhoging t.b.v. de verwachte 
pensioenpremiestijging. 
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB 
moet ontvangen. 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en 
afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota 
gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs 
verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de 
afschrijvingstermijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van 
derden. De afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De 
materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD HvB. 
 



 
 
12   Veiligheidsregio Beleidskader 2018 

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen 

Materiele Activa GHOR

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

Huisvesting

 - Installaties 10

 - Inventaris 10

 - ICT 3

Voertuigen

 - Voertuigen 5

Verbindingsmiddelen

 - Communicatiemiddelen 5  
 

Personeelslasten 

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.  

Kosten voor gemene rekening 

De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van 
kosten voor gemene rekening, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. 
Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD 
Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig. 
 
 

Uitgangspunten voor het GMC 

Loon- en prijsontwikkelingen GMC 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in 
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.  
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB 
moet ontvangen. 

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: 

Materiele Activa GMC

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

Huisvesting

 - Grond 0

 - Gebouw 35

 - Installaties 15

 - Inventaris 10

 - ICT 3 > < 10

Voertuigen

 - Voertuigen 5  
 

Financiering  
Ultimo 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is 
tegen een lage rente verstrekt, waardoor de rentelasten lager uitvallen. Vooralsnog is dit 
financiële voordeel binnen de GMC-begroting als stelpost geraamd. Gelden kunnen niet 
zonder meer aan het meldkamerdomein worden onttrokken en richting participanten 
worden vertaald in de vorm van een lagere bijdrage. Een lagere bijdrage dient te passen 
in de lijn met de afspraken uit het transitie akkoord en zal tevens met de kwartiermaker 
LMO dienen te worden afgestemd.  
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In 2017 gaat de politie een lening verstrekken van circa € 12 miljoen voor de verbouwing 
van het GMC, waarin de herfinanciering van de eerdere lening van bijna € 2,9 miljoen is 
meegenomen. De lasten van de samengevoegde meldkamer Oost Brabant (MKOB), 
worden dan gedragen door het huidige GMC samen met de GMK Eindhoven. Voor de 
lastenverdeling tussen de diverse partners, zal de bestuurlijke stuurgroep adviseren aan 
de besturen van beide betrokken Veiligheidsregio’s en de Nationale Politie. 
 
Verdeelsleutel GMC (politie : gemeenten) 
De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de 
Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van 
het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening 
van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en 
brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is 
afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 
2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-
verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de 
kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten 
(t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie 
en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn 
vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2018 
worden tevens absolute bedragen weergegeven. 
 

De hierboven geschetste verdeling van de kosten is nog gebaseerd op de bestaande 
meldkamer van Brabant-Noord. Zoals in hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkeling is 
geschetst zullen bij de samenvoeging van de beide meldkamers (Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost) nog verdere afspraken gemaakt worden, waaronder een financiële 
verdeelsleutel. 
 

 

Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) 

Loon- en prijsontwikkelingen 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in 
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.  
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB 
moet ontvangen. 

Rente 

De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden 
geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd 
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV- 
voorschriften zal worden berekend. 

Activabeleid en afschrijvingstermijnen 

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid 
Brandweer Brabant-Noord 2014. 

Compensabele BTW 

Volgens de wet Veiligheidsregio’s artikel 7 lid 1 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
verstrekking van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de 
gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de 
daarbij te volgen gedragslijn. Verder moet het bestuur van de veiligheidsregio conform 
artikel 36 een functionaris aanwijzen die is belast met de coördinatie van de maatregelen 
en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. 
Deze taak is niet bij wet overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
(artikel 10), daarom is de Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de 
betaalde BTW met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele BTW worden  
doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. 
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Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen 

De overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn conform 
Brandweer Brabant-Noord. De administratie van het programma Bevolkingszorg Brabant-
Noord is een onderdeel van Brandweer Brabant-Noord en daarmee ook een onderdeel 
van haar balans. Alle interne regelgeving met betrekking tot verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn conform Brandweer Brabant-Noord. 
 
 

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC/BzBN 

Organisatieonderdeel loon  prijs  gemiddeld2) rekenrente3) 

Brandweer Brabant-Noord1) 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio1) 1,50% 1,10% 1,30%  

Gemeenschappelijk Meldcentrum1) 1,50% 1,50% 1,50%  

Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) 1) 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 

 

1) Nog te bevestigen 

2) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de  
    laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing). 
3) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente. 
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2.3  Gemeentelijke bijdrage 2018 

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017 

1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer 
bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt 
als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale 
gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform 
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel 
10.3 lid 3).  

2. In verband met herverdeeleffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het 
verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de 
nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in 
2020 met 40% en tenslotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de 
voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie 
navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of 
geïndexeerd.  

 

Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Gemeente

nadelig 

verschil

in €

korting op 

bijdrage 2017

korting op 

bijdrage 2018

korting op 

bijdrage 2019

korting op 

bijdrage 2020

korting op 

bijdrage 2021

korting op 

bijdrage 2022

Oss -415.000 415.000           332.000           249.000           166.000           83.000             -                  

Uden -347.000 347.000           277.600           208.200           138.800           69.400             -                  

Meijerijstad -165.000 165.000           132.000           99.000             66.000             33.000             -                  

Sint-Michielsgestel -109.000 109.000           87.200             65.400             43.600             21.800             -                  

Box tel -67.000 67.000             53.600             40.200             26.800             13.400             -                  

Heusden -60.000 60.000             48.000             36.000             24.000             12.000             -                  

Gemeente

voordelig 

verschil

in €

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2017

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2018

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2019

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2020

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2021

nog niet 

gerealiseerd  

voordeel in 

2022

Vught 7.000 7.000              5.600              4.200              2.800              1.400              -                  

Cuijk 61.000 61.000             48.800             36.600             24.400             12.200             -                  

Boekel 81.000 81.000             64.800             48.600             32.400             16.200             -                  

Box meer 97.000 97.000             77.600             58.200             38.800             19.400             -                  

's-Hertogenbosch 105.000 105.000           84.000             63.000             42.000             21.000             -                  

Bernheze 106.000 106.000           84.800             63.600             42.400             21.200             -                  

Haaren 110.000 110.000           88.000             66.000             44.000             22.000             -                  

Grav e 134.000 134.000           107.200           80.400             53.600             26.800             -                  

Sint-Anthonis 143.000 143.000           114.400           85.800             57.200             28.600             -                  

Mill en Sint Hubert 149.000 149.000           119.200           89.400             59.600             29.800             -                  

Landerd 170.000 170.000           136.000           102.000           68.000             34.000             -                  

totaal 0 -                  -                  -                  -                  -                  -                   
 

 

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2018 zijn opgebouwd. 
bijdrage in € 1

GHOR GMC
BZ

functiestructuur

BZ

overig

BZ

totaal
BBN*

Berekening bijdrage 2018:

Bijdrage 2017 na wijziging (structureel) 1,849           2,055           0,536                   0,240          0,776           26.634.852  

indexering (%) 1,30% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Indexering bestaand beleid (€) 0,024           0,031           0,008                    0,004           0,012           399.523       

Bijdrage 2018 1,873           2,086           0,544                    0,244           0,788           27.034.375  

* De bijdrage BBN € 27.034.375 komt op basis van 647631 inwoners overeen met € 41,743 per inwoner.

bijdrage in € 1 per inw oner
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In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief 
indexering vanaf 2019 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd). 
 

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2018 (excl. indexering)

2018 2019 2020 2021

BBN, totaal 27.034.375          27.034.375          27.034.375          27.034.375          

GHOR, per inwoner 1,873                   1,873                   1,873                   1,873                   

GMC, per inwoner 2,086                   2,086                   2,086                   2,086                   

BzBN functiestructuur, per inwoner 0,544                   0,544                   0,544                   0,544                   

BzBN overig, per inwoner 0,244                   0,244                   0,244                   0,244                   

BzBN totaal, per inwoner 0,788                   0,788                   0,788                   0,788                    
 

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2018, ·per kolom aangegeven 

Inwoner-

aantal

Brandweer 

excl comp.

Brandweer  

comp. 2018

Brandweer 

totaal 2018
Kazernes *) GHOR GMC

BzBN

functiestr

BzBN

overig

BzBN

totaal
TOTAAL

Bijdrage per inwoner 1,873€       2,086€       0,544€   0,2440€   0,788€    

Gemeente 27.034.375€  

Bernheze 29.880 1.247.295      84.800           1.332.095      139.246     55.965      62.330      16.255   7.291       23.545   1.613.182   

Boekel 10.254     428.038         64.800           492.838         19.206      21.390      5.578     2.502       8.080     541.513      

Boxmeer 28.465     1.188.228      77.600           1.265.828      70.711       53.315      59.378      15.485   6.945       22.430   1.471.663   

Boxtel 30.406     1.269.252      53.600-           1.215.652      56.950      63.427      16.541   7.419       23.960   1.359.990   

Cuijk 24.608     1.027.224      48.800           1.076.024      36.945       46.091      51.332      13.387   6.004       19.391   1.229.783   

Grave 12.643     527.763         107.200         634.963         106.181     23.680      26.373      6.878     3.085       9.963     801.160      

Haaren 13.570     566.459         88.000           654.459         175.568     25.417      28.307      7.382     3.311       10.693   894.444      

's-Hertogenbosch, totaal 151.608   6.328.646      84.000           6.412.646      283.962    316.254    36.992     36.992   7.049.855   

Heusden 43.274     1.806.408      48.000-           1.758.408      81.052      90.270      23.541   10.559     34.100   1.963.829   

Landerd 15.303     638.801         136.000         774.801         28.663      31.922      8.325     3.734       12.059   847.444      

Meijerijstad** 79.599     3.322.740      132.000-         3.190.740      149.089    166.044    43.302   19.422     62.724   3.568.596   

Mill en Sint Hubert 10.801     450.871         119.200         570.071         20.230      22.531      5.876     2.635       8.511     621.344      

Oss, totaal 90.003     3.757.039      332.000-         3.425.039      168.576    187.746    48.962   21.961     70.922   3.852.283   

Sint Anthonis 11.594     483.974         114.400         598.374         21.716      24.185      6.307     2.829       9.136     653.411      

Sint-Michielsgestel 28.403     1.185.640      87.200-           1.098.440      172.123     53.199      59.249      15.451   6.930       22.382   1.405.392   

Uden 41.247     1.721.794      277.600-         1.444.194      77.256      86.041      22.438   10.064     32.503   1.639.993   

Vught 25.973     1.084.204      5.600             1.089.804      48.647      54.180      14.129   6.337       20.467   1.213.097   

Totaal 647.631   27.034.375    -                27.034.375    700.774     1.213.013 1.350.958 269.837 158.022   427.858 30.726.979 

Aantallen per 1.1.2016 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente

De werkelijke bijdrage 2018 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd

op basis van de stand per 1 januari 2017.

Geraamde bijdragen gemeenten 2018 Bedragen in euro's

 
 
* Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de 
budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als 
onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de 
betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2018 worden deze lasten geraamd 
op € 700.774. 
 

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen 
verschuldigd voor de 10e van de betreffende maand. 
 
Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met 
brandweerkosten vanwege: 

 Kapitaallasten brandweerkazernes; 

 Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten); 

 Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer; 

 Kosten AOV-ers; 

 Kosten BOPZ; 

 Kosten AEP, levensloop en inactieven; 

 FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 
2011). 

 
De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en 
kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 
komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
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3 Beleidsbijstellingen per 
programma 

 
In dit hoofdstuk worden per programma de voorgenomen beleidsbijstellingen van 
Brandweer, GHOR, GMC Brabant-Noord en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht. Een 
programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de 
doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze 
waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. De geschatte aanvullende kosten 
worden per activiteit toegelicht. Verder is de aanvullende raming van baten en lasten per 
programma weergegeven. 
 
 

3.1  Beleidsbijstellingen/ontwikkelingen Brandweer Brabant-Noord 

 

Beleidsbijstellingen 
Brandweer Brabant-Noord doet  geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader 
2018.  
 

Ontwikkelingen 
Wel willen we enkele aandachtspunten benoemen, gezien de veelheid aan 
onzekerheden en ontwikkelingen die gaande zijn met mogelijke financiële consequenties 
(o.a. OMS, bezuiniging meldkamer, huisvesting, samenwerking met VR BZO, 
arbeidshygiëne en stand van reserves en voorzieningen).  
 
Bij gelegenheid van de  Programmabegroting 2018 zal in totaliteit worden beschouwd 
welke financiële implicaties dan wel risico’s en kansen er aan de orde zijn. Tegelijk zal 
dan in beeld worden gebracht  of en in hoeverre dekking van deze implicaties binnen de 
eigen begroting kunnen worden opgevangen en of een aanvullende gemeentelijke 
bijdrage nodig is. 
 
Implementatie Omgevingswet 
Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in 
werking. De impact van de Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol 
hebben in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het 
omgevingsrecht is groot. Zo ook op de veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor 
gemeenten en provincie. 
 
Beroepsziekten en arbeidshygiëne 
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij 
brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit 
moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet volledig in beeld. 
 
Bezuiniging € 250.000 meldkamer brandweer 
Eén van die taakstellingen was een structurele bezuiniging op de formatie van de 
brandweercentralisten door de samenvoeging van de beide meldkamers met ingang van 
2016. Deze samenvoeging heeft, zoals bekend, echter een belangrijke vertraging 
opgelopen. De samenvoeging zal pas in de loop van 2018 z’n beslag krijgen en een 
businesscase personeel zal nog inzicht moeten geven in de werkelijke 
bezuinigingsmogelijkheden. Daarbij is duidelijk geworden dat het beheer van de C2000 
apparatuur door de kolommen zelf zal moeten worden gaan uitgevoerd. En dat de 
invulling van de 24-uursbezetting van een calamiteitencoördinator (CaCo) tot extra 
kosten zal leiden. 
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Opbrengst OMS 
Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel 
noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien 
meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient 
fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een 
zorgvuldige transitie, ook richting de burgers, bedrijven en instellingen die al jaren gebruik 
maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de 
kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de 
moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de 
brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke 
meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen naar verwachting vanaf 2020 nadelige 
effecten in de begroting kunnen ontstaan als gevolg van terugval in inkomsten van 
ongeveer € 250.000. 
 
Opleiden officiersfuncties BBN tactische en strategische posities 
Met het oog op de in de komende jaren wegens pensionering e.d. verwachte uitstroom 
van brandweerofficieren bij Brandweer Brabant-Noord bestaat behoefte aan instroom van 
extern te werven nieuwe brandweerofficieren op HBO- en WO-niveau die de 
voltijdsofficiersopleiding succesvol hebben voltooid. 
Deze brandweerofficieren zullen na het afronden van opleiding instromen in vacatures op 
tactisch en strategisch niveau en voorts operationele functies in het kader van de 
Regeling Operationele Leiding moeten vervullen. Om de voltijdsofficiersopleiding aan het 
Instituut Fysieke Veiligheid te kunnen volgen zal een kandidaat een tijdelijke aanstelling 
gedurende twee jaar bij Brandweer Brabant-Noord moeten worden aangeboden.  
Tot enkele jaren geleden kwamen deze kosten van tijdelijke aanstelling van kandidaten 
die aan de voltijdsofficiersopleiding deelnemen voor rekening van het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie. Het ministerie is hiermee gestopt. Door de regionalisatie van de 
brandweer en de personeelsreductie als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen had 
Brandweer Brabant-Noord tot nu toe geen behoefte aan nieuwe medewerkers op het 
bedoelde officiersniveau. Nu deze behoefte er wel weer is zal de omvang ervan en de 
financiële consequenties hiervan in beeld moeten worden gebracht. 
 

 

3.2  Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

Voor het jaar 2018 wordt op dit moment voorgesteld geen veranderingen in bestaand 
beleid door te voeren. 
 

3.3  Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 

De Landelijke Meldkamer Organisatie is in 2016 benoemd tot programma onder de 
Nationale Politie. De samenvoeging van de meldkamers is door de minister belegd bij de 
Veiligheidsregio´s. De regionale stuurgroep heeft ingestemd met de verbouwingsplannen 
van het GMC en de voorfinanciering daarvoor door de Nationale Politie. Deze 
voorfinanciering wordt mogelijk gemaakt door het aantrekken van genoemde lening. De 
terugbetaling hiervan, aflossing en rentelasten, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de deelnemende partijen. Realisatie is voorzien in 2018.  
 
Tussentijds worden tijdens de verbouwing van het GMC, de meldkameractiviteiten tijdelijk 
gehuisvest in Eindhoven, bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost. Dit 
betekent dat in 2018 de werkwijzen en (des)-investeringen aanmerkelijk zullen wijzigen. 
Daarop kan op dit moment nog niet concreet geanticipeerd worden. Over wezenlijke 
wijzigingen van werkwijzen (en daaraan verbonden noodzakelijke investeringen c.q. 
buitengebruikstellingen) als gevolg van de voortgang van de LMO en daarop gebaseerde 
voortschrijdende inzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van uitgestelde vervangingen of 
vervroegd buitengebruikstellen, zullen alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden geïnformeerd en geconsulteerd. Dergelijke wijzigingen zullen, indien 
hieraan financiële consequenties zijn verbonden, middels begrotingswijzigingen worden 
voorgelegd ter besluitvorming.  
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3.4  Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg 

Voor het jaar 2018 worden op dit moment geen bijstellingen voorzien. Voor verdere 
ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkelingen. 
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Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 13 april 2017 Bijlage : 1 

Steller : H. de Brock Onderwerp : 

Convenant uitwijk meldkamers Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost 

 

Algemene toelichting  

Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het algehele beheer en in stand houden van de 
gemeenschappelijk meldcentrum, met dien verstande dat het bestuur van de Regionale 
Ambulancevoorziening en de politiechef in de eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie ieder 
zorg dragen voor het in stand houden van hun eigen deel van de gemeenschappelijke meldkamer.  
 
Artikel 2.2.5 van het Besluit veiligheidsregio’s draagt het bestuur van de Veiligheidsregio op zorg te dragen 
voor een voorziening waardoor in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer 
worden gecontinueerd.  
 
In 2009 is een convenant vastgesteld door de besturen van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost dat voorziet in de wederzijdse uitwijk in geval van uitval van hetzij het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum Brabant-Noord hetzij van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost.  
 
Met het oog op de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant zal het Gemeenschappelijk Meldcentrum 
Brabant-Noord in de periode april 2017- april 2018 tijdelijk verhuizen naar de Meldkamer Brabant-Zuidoost in 
Eindhoven. Daarmee vervalt de mogelijkheid van onderlinge uitwijk en is gezocht naar een alternatief om te 
continuïteit van de meldkamervoorzieningen in Oost-Brabant te kunnen borgen. De Veiligheidsregio’s 
Limburg-Noord en Limburg-Zuid zijn bereid om de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg als uitwijk te 
laten fungeren in geval van uitval van de Meldkamer Oost-Brabant. Bijgaand treft u hiertoe een convenant 
aan. 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Ambtelijke regiegroep veiligheidsregio (advisering) 9 februari 2017 

Veiligheidsdirectie (advisering) 20 februari 2017 

Dagelijks  bestuur (besluitvorming) 16 maart 2017 

Algemeen Bestuur (informeren) 13 april 2017 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 
16 maart 2017 om met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost het 
convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan te gaan en daartoe de heer drs. J. 
Hamming te mandateren dit convenant namens de Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen. 

  
 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 
1. Convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. 

Voorstel     
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 pag. 1 Convenant Uitwijk meldkamers 

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid 

 

CONVENANT 
Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. 

 

 

 

Partijen: 

Namens de meldkamer Limburg, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de 

Veiligheidsregio ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde en door het 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter 

aangewezen gemachtigde, 

 

en 

 

namens de Meldkamer Brabant-Zuidoost, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ten 

deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde, 

 

en 

 

namens het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord, ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde. 

 

 

Gelet op: 

 

-de Wet Veiligheidsregio’s, de Tijdelijke Wet ambulancevoorzieningen 2012 en de Politiewet 2012; 

 

-het Besluit Veiligheidsregio’s 2010;  

 

-het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst 2013. 

 

 

Overwegende: 

 

-dat het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het in stand houden van de gemeenschappelijke 

meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de 

politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van 

de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zoirgzorg draagt  

voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer; 

 

-dat artikel 2.2.5 van het Besluit Veiligheidsregio’s bepaalt dat “het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt 

voor een voorziening waardoor het in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer 

worden gecontinueerd”; 

 

-dat medio 2017 de meldkamer Brabant-Noord tijdelijk overhuistverhuist naar de meldkamer Brabant-Zuidoost, 

waardoor hun onderlinge uitwijk onmogelijk wordt; 

 

-dat de meldkamer Brabant-Zuidoost sinds najaar 2016 de uitwijk faciliteert voor de meldkamer Limburg. 
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1. De meldkamer Limburg fungeert als uitwijkmeldkamer voor de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-

Zuidoost bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit, voor een maximale duur van 48 uur. Onder 

calamiteit wordt verstaan: fysieke uitval van de meldkamers Brabant-Noord en Zuidoost; 

 

2. De meldkamer Limburg fungeert tevens als uitwijkmeldkamer in geval van uitval van techniek in de 

meldkamers Brabant-Noord en Zuidoost. Hieronder wordt onder meer verstaan de uitval van C2000-

radiobediensystemen, de P2000-alarmering, Telefonie en GMS; 

 

3. In geval van uitval van ondersteunende systemen of de voor uitgifte van belang zijnde systemen, kan 

gebruik gemaakt worden van de uitwijkmogelijkheid van de meldkamer Limburg. Een dergelijke uitwijk 

geschiedt op basis van een oordeel van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost en na 

overleg met de meldkamer Limburg; 

 

4. In geval van een grootschalig incident in het verzorgingsgebied van de meldkamers Brabant-Noord en/of 

Brabant-Zuidoost kan besloten worden uit te wijken naar de meldkamer Limburg. Dit gebeurt indien het 

naar het oordeel van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost noodzakelijk wordt geacht  om 

de intake en/of de uitgifte van reguliere meldingen te verplaatsen; 

 

5. Meldkamer Limburg stalt voor de uitwijk van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost in 

beperkte mate interne voorzieningen beschikbaar in de vorm van ruimte, techniek en ondersteuning om 

gedurende de uitwijkperiode de meldkamerwerkzaamheden binnen de beschikbare mogelijkheden te 

kunnen continueren; 

 

6. Meldkamer Limburg en meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben de operationele 

werkwijze met betrekking tot de uitwijk vastgelegd in een uitwijkprocedure; 

 

7. Partijen verplichten zich tot een evaluatie van de vastgestelde procedure één jaar na inwerkingtreding 

van dit convenant. Deze evaluatie kan achterwege blijven indien de meldkamers Brabant-Noord en 

Brabant-Zuidoost binnen voornoemde periode niet is uitgeweken naar de meldkamer Limburg; 

 

8. Ingeval van wijzigingen met betrekking tot de uitwijk, niet zijnde operationele aanpassingen van de 

procedure, zullen partijen met elkaar in overleg gaan en een aangepast convenant ter vaststelling 

voorleggen aan de besturen van de betrokken Veiligheidsregio’s; 

 

9. Meldkamer Limburg stelt de uitwijkfaciliteiten om niet ter beschikking; 

 

10. Daar waar de “meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost” worden genoemd, kan na de 

samenvoeging van deze meldkamers, ook “Meldkamer Oost Brabant” worden gelezen. 

 

 

Duur van het convenant: 

 

Het convenant treedt in werking na ondertekening door partijen, ultimo bij inhuizing van de meldkamer Brabant-

Noord in Eindhoven en geldt tot de inwerkingtreding van de Wet LMO of zolang als partijen zulks noodzakelijk 

achten en dit technisch ondersteund kan worden. 
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Aldus overeengekomen: 

 

 

 

 

 

Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

de voorzitter, namens deze, 

de heer drs J. Hamming,  

te ’s-Hertogenbosch d.d. 

 

 

 

 

 

Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

de voorzitter, namens deze, 

de heer M.J. Houben,  

te Eindhoven d.d. 

 

 

 

 

 

Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord 

de voorzitter, namens deze, 

mevrouw W.I.G. Delissen-van Tongerlo,  

te Venlo d.d. 

 

 

 

 

 

Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Zuid 

de voorzitter, namens deze, 

de heer J. Som,  

te Maastricht d.d. 

 


