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Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : - 

Steller : Anne Hellings Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

  
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer BBN 2017-I4932 

Datum document 1 maart 2017 

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

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Verplaatsing controlebericht NL-Alert 

Korte inhoud Op 5 juni a.s. was het volgende landelijke controlebericht NL-Alert gepland. Dit zal 
echter gelet op 2e pinksterdag niet op 5 juni maar op 3 juli worden uitgezonden. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-I4949 

Datum document 10 maart 2017 

Afzender De minister van VenJ, dhr. S.A. Blok 

Geadresseerde De voorzitters van de Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Landelijke basisvoorziening crisisbeheersing 

Korte inhoud Betreft een reactie op het verzoek van de Veiligheidsregio’s en het IFV om het 
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) aan te merken als landelijke 
basisvoorziening crisisbeheersing en dat vast te leggen in een enthousiasmerende 
brief aan de cirsispartners. 
Omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de invulling van de randvoorwaarden 
en inzicht bestaat in de uitwerking van LCMS, wil de minister pas aan dit verzoek 
voldoen als er op deze punten voldoende duidelijkheid is. Verder zal LCMS niet 
verplicht worden gesteld maar krijgen beoogde partijen t.z.t. de mogelijkheid om zich 
op LCMS aan te sluiten. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-I 

Datum document 21maart 2017 

Afzender Y. Rovers, administratief medewerkster Gemeente Meierijstad 

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Benoeming leden in besturen gemeenschappelijke regelingen 

Korte inhoud In zijn vergadering op 9 maart 2017 heeft de Gemeenteraad van Meierijstad besloten 
om de heer Fränzel, burgemeester van Meierijstad als lid en de heer E. Witlox, loco-
burgemeester van Meierijstad, als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te wijzen. 

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer BBN 2017-I4XXXX 

Datum document 27 maart 2017 

Afzender H.M.F. Bruls, Voorzitter Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV 

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Consultatie wijziging Regeling personeel veiligheidsregio’s 

Korte inhoud In het kader van de 2e tranche van de wijzigingen van het Besluit peroneel 
veiligheisregio’s worden zowel een brandweerfunctie als GHOR-functies herzien, 
alsmede de bekwaamheidseisen van deze funties. 

Voorstel     

AGP 2a.a      
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Het verzoek is uiterlijk 11 mei 2017 te reageren op deze voorgenomen wijziging. 

Behandelaar Tom van Kraaij 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer -- 

Datum document 15 mei 2017 

Afzender Veiligheidsberaad 

Geadresseerde Minister van Veiligheid en Justitie 

Onderwerp Reactie op wijziging Regeling personeel veiligheidsregio’s 

Korte inhoud De wijziging Regeling personeel veiligheidsregio’s vloeit voort uit de tweede tranche 
wijziging Besluit personeel veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s. De 
voorgestelde wijzigingen van de Regeling personeel veiligheidsregio’s zijn in 
overeenstemming met de wijzigingen van de genoemde algemene maatregelen van 
bestuur. 

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
UITGEGANE STUKKEN 

 
Briefnummer 2017-U3459 

Datum document 2 februari 2017 

Afzender Dagelijks bestuur veiligheidsregio 

Geadresseerde Raden van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Zienswijze beleidskader 2018 

Korte inhoud De raden worden verzocht uiterlijk 11 april 2017 hun zienswijze over het beleidskader 
voor de Programmabegroting 2017-2021 kenbaar te maken. 

Behandelaar Erik van Creij 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer 2017-U3482 

Datum document 3 maart 2017 

Afzender Dagelijks bestuur veiligheidsregio 

Geadresseerde Stichting Omroep Gelderland 

Onderwerp WOB-verzoek aanvaring Thomsonbrug Nederasselt/Grave 

Korte inhoud Besluit over het gedane Wob-verzoek en de beschikbaarstellen van een aantal 
documenten exclusief N.A.W.-gegevens van betrokken personen. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 
Briefnummer 2017-U3524 

Datum document 4 mei 2017 

Afzender P. Verlaan, secretaris Dagelijks Bestuur VRBN 

Geadresseerde De raden van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Korte inhoud De raden worden verzocht een zienswijze uit te brengen over de jaarverantwoording 
2016, de resultaatbestemming en de (her-)bestemming van reserves. Ten behoeve 
van de besluitvorming in het AB van juli 2017. 

Behandelaar Tom van Kraaij 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-U3525 

Datum document 4 mei 2017 

Afzender P. Verlaan, secretaris Dagelijks Bestuur VRBN 

Geadresseerde De raden van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Korte inhoud De raden worden verzocht een zienswijze uit te brengen over de 
programmabegroting 2018. Ten behoeve van de besluitvorming in het AB van juli 
2017. 

Behandelaar Tom van Kraaij 
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Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-U3520 

Datum document 5 mei 2017 

Afzender Dagelijks Bestuur VRBN 

Geadresseerde College van B&W van ‘s-Hertogenbosch 

Onderwerp Zienswijze Beleidskader 2018: Reactie op motie gemeenteraad behoud 
brandveiligheid (binnen)stad ‘s-Hertogenbosch 

Korte inhoud In zijn vergadering op 13 april 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het 
verzoek van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch af te wijzen om naast de 
autoladder ook de hoogwerker te handhaven. In de brief geeft het Dagelijks Bestuur 
een toelichting op dit besluit. Op 3 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten 
om in het kader van bezuinigingen het aantal redvoertuigen van 7 naar 5 terug te 
brengen. In het kader van de doorvoering van de “Vernieuwde repressie” zijn per 1 
maart 2017 de afgeschreven autoladder in Grave en de afgeschreven hoogwerker in  
’s-Hertogenbosch buiten gebruik gesteld. Door de spreiding van de resterende 5 
redvoertuigen kan overal binnen het verzorgingsgebied van Brandweer Brabant-
Noord binnen aanvaardbare opkomsttijden over een redvoertuig orden beschikt. Ook 
de tijdige komst van een tweede of derde redvoertuig is hierdoor mogelijk. Voor ’s-
Hertogenbosch is gekozen voor een autoladder omdat daarmee in de historische 
binnenstad beter kan worden gemanoeuvreerd. Ook in ’s-Hertogenbosch wordt 
hiermee adequaat voorzien in de beschikbaarheid van redvoertuigen. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-U3526 

Datum document 9 mei 2017 

Afzender Dagelijks Bestuur VRBN 

Geadresseerde Veiligheidsberaad 

Onderwerp Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigade Nederland 

Korte inhoud N.a.v. het voornemen van de minister van V&J om met ingang van 2018 de 
bekostiging van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigades Nederland te 
willen beëindigen en de vraag aan de veiligheidsregio’s om deze bekostiging over te 
nemen heeft het Dagelijks Bestuur zijn standpunt aan het Veiligheidsberaad kenbaar 
gemaakt. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat instandhouding van de Nationale 
Reddingsvloot als een nationale taak moet worden gezien die voor rekening komt van 
het ministerie van V&J. Omdat zij zelf over 5 waterreddingsteams beschikt kan 
Brandweer Brabant-Noord bijdragen in het leveren van een waterreddingspeloton 
voor nationale taken. Er bestaat in Brabant-Noord geen behoefte aan aanvullende 
capaciteit van Reddingsbrigades Nederland. In Brabant-Noord dragen lokale 
reddingsbrigades in ’s-Hertogenbosch, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden bij in 
de bemensing van de Nationale Reddingsvloot. Deze eenheden worden tevens 
ingezet voor de bewaking van zwemwater en de beveiliging van lokale 
watergebonden evenementen. Beëindiging van de bekostiging van de Nationale 
Reddingsvloot kan afbreuk doen aan de inzetbaarheid en motivatie van de lokale 
reddingsbrigades bij watergebonden evenementen.     

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-U3527 

Datum document 9 mei 2017 

Afzender Dagelijks Bestuur VRBN 

Geadresseerde Colleges van B&W Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden 

Onderwerp Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigade Nederland 

Korte inhoud N.a.v. het voornemen van de minister van V&J om met ingang van 2018 de 
bekostiging van de Nationale Reddingsvloot te beëindigen hebben de lokale 
reddingsbrigades in Brabant-Noord die betrokken zijn bij de bemensing van 
eenheden van deze Nationale Reddingsvloot in de afgelopen maanden tot de 
gemeenteraden van de aangegeven gemeenten gewend. Met referte aan de 
hierboven samengevatte brief aan het Veiligheidsberaad worden de colleges 
geïnformeerd over het standpunt van het Dagelijks Bestuur en geadviseerd 
vooralsnog beleidsvoornemens met betrekking tot de lokale reddingsbrigades aan te 
houden totdat er meer duidelijkheid is. Naar verwachting zal het Veiligheidsberaad op 
2 juni 2017 een advies formuleren, dat op 8 juni in het Dagelijks Bestuur aan de orde 
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kan komen en in het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 tot een definitief standpunt kan 
leiden. Zo spoedig mogelijk hierna zullen de colleges worden geïnformeerd. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

  

 

Briefnummer 2017-U3523 

Datum document 11 mei 2017 

Afzender Voorzitters Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 

Geadresseerde Bestuurlijke Regiegroep Landelijke Meldkamerorganisatie 
Onderwerp Doorontwikkeling multidisciplinaire intake 

Korte inhoud De in de Meldkamer Oost-Brabant samenwerkende partijen bieden aan om bij een 
positieve besluitvorming bereid te zijn om een waardevolle en bij voorkeur 
leidende bijdrage aan de doorontwikkeling en implementatie van de 
multidisciplinaire intake te willen leveren. Graag willen wij met u in overleg 
gaan over de wijze waarop hier nader invulling aan gegeven kan worden. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-U3540 

Datum document 11 mei 2017 

Afzender Voorzitters Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 

Geadresseerde Stuurgroep Landelijke Meldkamerorganisatie 

Onderwerp Doorontwikkeling Multidisciplinaire intake 

Korte inhoud Toezending afschrift van de brief aan de Bestuurlijke Regiegroep Landelijke 
Meldkamerorganisatie. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie (ter informatie) 15-05-2017 

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 26-06-2017 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 07-07-2017 

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:  …………… 


