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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:  …………… 
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d.  16 maart 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, en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, F. Heeres MPSM en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig met bericht van verhindering: mr. W.A.G. Hillenaar,  drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense, mr. J. Smarius en 

mevrouw drs. K. van Esch 

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan te nemen. 

3a. Concept-verslag Dagelijks 

Bestuur 26 januari 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 26 januari 

2017 conform concept vast te stellen. 

3b. Concept-besluitenlijst Dagelijks 

Bestuur d.d. 26 januari 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 26 januari 2017 

gehouden vergadering conform concept vast te stellen. 

4. Procesgang “Toestand van het 

ijs” en versteviging organisatie 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Kennis te nemen van de door de directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord m.b.t. de 

voorbereiding van de bestuursconferentie op 7 juli 2017 en aanpalende gremia 

voorgestelde procesgang. 

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde procesgang ad 1 met de aanvulling dat na 

besluitvorming op 9 november 2017 door het Algemeen Bestuur over de resultaten 

van de bestuursconferentie de gemeenteraden en colleges in de maanden november 

en december door hun burgemeester worden geïnformeerd. Desgewenst kan hierbij 

een beroep op de directeur Veiligheidsregio worden gedaan. 

5. Convenant uitwijk meldkamers 

Brabant-Noord en Brabant-

Zuidoost 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. Om met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost het 

convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan te gaan. 

2. De heer drs. J. Hamming te mandateren het convenant ad 1 namens de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen. 

3. Het Algemeen Bestuur te informeren over het aangaan van het convenant ad 1. 

6. Concept-programma visitatie 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

22 en 23 maart 2017 

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

op 22 en 23 maart 2017 te houden visitatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

7. Nationale Reddingsvloot 

Reddingsbrigades Nederland 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om het voorstel betreffende de Nationale 

Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland aan te houden en de directeur 

veiligheidsregio met een overzicht te komen van de verschillende watergebonden taken, 

door wie ze worden uitgevoerd en door wie ze worden bekostigd.   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 20 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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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d.  13 april 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,  dr.ir. P. Verlaan, mw. drs. K. van Esch, mw. mr. D. van Gammeren en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig met bericht van verhindering: mr. W.A.G. Hillenaar,  drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense, mr. J.J. Smilde en 

mr. J. Smarius 

 

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

1. Voorlopige jaarrekening 2016 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de  ‘voorlopige’ jaarrekening 2016 

Veiligheidsregio Brabant-Noord vóór 15 april 2017 aan de deelnemende gemeenten te 

zenden. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 juni 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.  20 april 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, en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, K. Arts MSc, mw. mr. D. van Gammeren en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig met bericht van verhindering: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mr. W.A.G. Hillenaar,  drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. 

Doense en mr. J. Smarius 

 

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan te nemen. 

3a. Concept-verslag Dagelijks 

Bestuur 16 maart 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 16 maart 2017 

conform concept vast te stellen. 

3b. Concept-besluitenlijst Dagelijks 

Bestuur d.d. 16 maart 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 16 maart 2017 

gehouden vergadering conform concept vast te stellen. 

4. Nationale Reddingsvloot 

Reddingsbrigades Nederland 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat instandhouding van de Nationale 
Reddingsvloot als een nationale taak moet worden gezien waarvoor het logisch is 
dat de Minister van Veiligheid en Justitie de bekostiging voor zijn rekening moet 
blijven nemen. 

2. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat beëindiging van de bekostiging van de 
Nationale Reddingsvloot ook gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van varende 
eenheden voor met name de begeleiding van watergebonden evenementen en 
afbreuk doet aan de motivatie van de opgeleide vrijwilligers van de 
reddingsbrigades.  

3. Gelet op de beschikbare waterreddingsteams van Brandweer Brabant-Noord in 
Heusden, Lith, Grave, Cuijk en Vierlingsbeek te kiezen voor optie 1, variant 1a van 
het advies van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s d.d. 17 februari 2017. 

4. In een schriftelijke reactie aan de burgemeesters van Oss, ’s-Hertogenbosch, Uden, 
Cuijk en Mill en Sint Hubert mededeling te doen van uw standpunt. 

5. Naar aanleiding van de standpuntbepaling in het Veiligheidsberaad op 2 juni 2017 
een definitief standpunt in te nemen over de instandhouding van de Nationale 
Reddingsvloot. 

5. Concept Jaarverantwoording en 

resultaatbestemming 2016 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande 

beslispunten en dit voorstel met een verzoek om zienswijze voor te leggen aan de 

colleges van B&W en de Raden van de deelnemende gemeenten en het vervolgens ter 

besluitvorming te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017: 

1. Vaststellen van de Jaarverantwoording 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-
Noord waarbij de afvloeiing van medewerkers van de GHOR en de Brandweer 
Brabant-Noord in geanonimiseerde vorm wordt toegelicht. 

2. Kennis te nemen van de restitutie door de GHOR aan de deelnemende gemeenten 
op basis van de verdeling van kosten voor gemene rekening van een bedrag van € 
198.402 vanwege het administratieve overschot  

3. In te stemmen met de vrijval en restitutie van het restant van de 
bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject GHOR, te weten € 16.264. 

4. Vaststellen van de navolgende resultaatverdeling voor 2016: 
A. Brandweer en Bevolkingszorg Brabant-Noord 

Negatief resultaat 2016 ad € 212.954 (Brandweer Brabant-Noord € 225.979 
nadelig en Bevolkingszorg € 13.025 voordelig) als volgt te bestemmen: 
a) Het bedrag ad € 225.979 vanwege het negatieve resultaat van de 

brandweer te onttrekken aan de Algemene reserve van de brandweer. 
b) Het resterende bedrag ad € 13.025 vanwege het positieve resultaat van 



 

 2 

Agenda 

nr. 

Onderwerp 

 

 

Bevolkingszorg te restitueren aan de deelnemende gemeenten conform 
de verdeling van de bijdragen 2016. 

B. GMC 
Het positief resultaat 2016 ad € 998.742, als volgt te bestemmen: 
a) Een bestemmingsreserve “Desinvesterings- en frictiekosten 

samenvoeging meldkamers Oost-Brabant” te vormen en daar een bedrag 
€ 521.411 in te storten. 

b) Het resterende bedrag ad € 477.331 in te zetten voor de vorming van een 
bestemmingsreserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers 
Oost-Brabant”. Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks 
Bestuur en de korpsleiding worden voorgelegd, waarbij steeds de bijdrage 
van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost inzichtelijk moet worden 
gemaakt. 

c) Het saldo van de bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 250.855 
toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Onvoorziene kosten 
samenvoeging meldkamers Oost-Brabant”. 

6. Concept-Programmabegroting 

2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. In te stemmen met de Concept-programmabegroting 2018 onder de voorwaarden 

dat de daarin opgenomen inkomsten en uitgaven inclusief de gemeentelijke 

bijdragen zullen worden aangepast aan de door de contactambtenaren van de 

adoptiegemeenten geadviseerde loon- en prijsindexcijfers. 

2. De aldus aangepaste Concept-programmabegroting 2018 voor het geven van een 

zienswijze aan de colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten voor te leggen. 

3. De aangepaste Concept-programmabegroting 2018 ter vaststelling aan het 

Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 aan te bieden. 

7. Eerste wijziging 

Programmabegroting 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het voorstel tot eerste 

wijziging van de Programmabegroting 2017 en dit met een positief advies ter 

besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 7 juli 

2017. 

8. Beargumenteerd afwijken van 

het Treasurystatuut 

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

afwijken van punt 5.1 van het Treasurystatuut bij het afsluiten van de 

leningsovereenkomst “BNG leningnummer 40.110628” aangezien het niet aanvragen van 

meerdere offertes niet noodzakelijk was om het beoogde doel, het accepteren van de 

goedkoopste offerte, te bereiken. 

9. Actualisatie 

voortgangsdocument 

“Uitvoering op orde“ 

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

voortgangsdocument “uitvoering op orde in Brabant-Noord” versie 1.10, februari 2017. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 juni 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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ABVRBN 20170707, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 13 april 2017, Raadszaal 

Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2, 5341 GM  OSS 

Aanwezig:  

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mevr. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, drs. J. Hamming, M. 

Fränzel MSc, M. Buijs, mr. J.C.M. Pommer, A. Walraven, A.M.H. Bakermans, A.M.H. Roolvink, K.W.Th. van Soest , mevr. 

drs. M.A.H. Moorman, mevr. M.L.P. Sijbers, R.J. van de Mortel,  P.M.J.H. Bos, dr.ir. P. Verlaan MCDm, mevr. mr. D. van 

Gammeren, K. Arts MSc en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig (met bericht van verhindering):  

Mevr. J. Zwijnenburg-Van der Vliet en de heren mr. W.A.G. Hillenaar, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, Kolonel J. 

Doense  en mr. J. Smarius.  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Smit, Chef van het Kabinet, 

die de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigt, mevrouw Van Gammeren, sectorhoofd 

Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) eenheid Oost-Brabant Politie, die de eenheidsleiding Oost-Brabant van de 

politie vertegenwoordigt en de heer Arts, die de directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord vertegenwoordigt.  Berichten 

van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet en van de heren Hillenaar, Smilde, Verheijen, 

Doense en Smarius. De voorzitter feliciteert de heer Verlaan met zijn 25-jarig overheidsjubileum en biedt hem als cadeaus 

het boek met het complete overzicht van het werk van Jeroen Bosch en een fraaie bos bloemen aan. 

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 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt de besluitenlijst van de vergaderingen 

van het Dagelijks Bestuur op20 oktober 2016, 8 december 2016 en 26 januari 2017 voor kennisgeving aan. 

2a. Bestuur 

Bestuursconferentie 7 juli 2017 

De voorzitter laat weten dat aansluitend aan het besluitvormende gedeelte  van de vergadering van het Algemeen Bestuur 

op 7 juli 2017 een korte bestuursconferentie zal worden gehouden over de stand van zaken met betrekking tot 

Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord na doorvoering van de eerder opgelegde bezuinigingen.   

De heer Verlaan licht toe dat tijdens de bestuursconferentie de knelpunten voor het voetlicht zullen worden gebracht zoals 

die worden ervaren op het gebied van de primaire taakuitvoering, de bedrijfsvoering en de realisatie van de in het Regionaal 

Beleidsplan 2016 – 2019 opgedragen doelstellingen. Bedoeling is om deze knelpunten voor de periode 2017 – 2019 zoveel 

mogelijk door inzet van daartoe her te bestemmen reserves op te lossen. Mocht het onvermijdelijk zijn om reeds in 2019 tot 

een verhoging van gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio over te gaan, dan zullen voorstellen daartoe eind 2017 in 



2 

 

het Concept-beleidskader 2019 worden opgenomen. Begin 2018 zal dit Concept-beleidskader 2019 voor het geven van een 

zienswijze aan colleges van B&W en gemeenteraden worden voorgelegd. 

In het voorjaar van 2018 zal een tweede bestuursconferentie worden gehouden waarin het Algemeen Bestuur de ambities 

voor de veiligheidsregio voor de periode 2020 – 2023 kan formuleren. Samen met de daarna in 2018 bij de dan nieuw 

gekozen gemeenteraden op te halen gemeentelijke doelstellingen kan dan het Regionaal beleidsplan 2020 – 2023 worden 

opgesteld en van een financiële paragraaf worden voorzien. 

Visitatie Veiligheidsregio Brabant-Noord 

De heer Verlaan doet verslag van de voorlopige uitkomsten van de op 22 en 23 maart 2017 gehouden visitatie van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het landelijke visitatieteam gaf complimenten voor de goede voorbereidingen, de kwaliteit 

van de aangeleverde stukken en de open dialoog. Het visitatieteam gaf terug dat de medewerkers en leidinggevenden met 

wie is gesproken blijk gaven van een grote loyaliteit naar de organisatie. De veiligheidsregio wordt erkend en gewaardeerd 

door de partners die daarin samenwerken  en door externe partijen. Dankzij de gemeentelijke kaders voor het regionaal 

beleidsplan is de relatie met de gemeenteraden versterkt. Met beperkte middelen is veel bereikt. De organisatie is terecht 

trots op het significant terugdringen van loze brandmeldingen en het betrekken van maatschappelijke doelgroepen in het 

kader van brandveilig leven. Het proces van vernieuwde repressie is bottom up met heldere kaders doorgevoerd. 

Bevolkingszorg is zichtbaar en volwassen gepositioneerd. De GHOR is sterk op samenwerking gericht. 

In het kader van de aandachtspunten zijn de grenzen van de mogelijkheden binnen de beperkte capaciteit bereikt. Het 

schuurt: duurzaamheid en continuïteit staan op het spel. Er is geen capaciteit en tijd voor ontwikkeling en innovatie. Er is 

behoefte aan een duidelijk wenkend perspectief, realistische doelen en daarbij behorende randvoorwaarden. Het beeld van 

de veiligheidsregio is teveel brandweer. De gekozen benadering is gericht op de fysieke veiligheidstaken. De bestuurlijke 

vertaling van inhoudelijke vraagstukken is nog onvoldoende. Zo ontbreekt dialoog vooraf en is de gekozen benadering vooral 

technisch-financieel en niet in bestuurlijke termen. 

Aanbevolen wordt op een andere manier de maatschappelijke dialoog te zoeken (bij voorbeeld door middel van burgertafels 

over veiligheid, co-creatie met partners en afhankelijk van de thema’s wisselende samenstellingen te zoeken). Ontwikkel  

andere vormen van dialoog met gemeenten ( bij voorbeeld door adoptie door stakeholders en inzet van ambassadeurs door 

griffiers, gemeentesecretarissen en bestuurders), geef een moderne inhoudelijke duiding van de veiligheidsopgave, benut de 

mogelijkheden van samenspel bij het formuleren van een moderne maatschappelijke opdracht. Ga in de organisatie met 

elkaar in gesprek, kom tot een duidelijk perspectief, maak keuzes, geef ruimte aan ontwikkelingen en ontwikkel je door tot 

proces- en resultaatsturing. Verken actief verdere samenwerking met partners om kwetsbaarheid te verminderen. Investeer 

in verdere ontwikkeling van bevolkingszorg binnen zowel de veiligheidsregio als binnen gemeenten. Verstevig je interne 

ankerpunten om de externe beweging te versterken. 

De heren Hillenaar en Buijs hebben namens Dagelijks en Algemeen Bestuur met het visitatieteam gesproken. De heer 

Verlaan verwacht in de loop van de maand mei het visitatierapport te ontvangen dat in de volgende vergadering aan het 

Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. 

Voortgang convenant met Dichterbij 

Mevrouw Moorman merkt op dat de informatie in de annotatie weliswaar bijdraagt aan het kennisniveau van de leden van 

het Algemeen Bestuur maar anderzijds helaas ook het gras voor de voeten van sprekers wegmaait. Door omstandigheden is 

de doorvoering van het in november 2015 met zorginstelling Dichterbij gesloten convenant om haar extramurale zorgwonin-

gen in Brabant-Noord binnen 3 jaar brandveilig te maken vertraagd. Het gesloten convenant verplicht de veiligheidsregio om 

een uniform uitvoeringsbeleid voor alle gemeenten in Brabant-Noord vorm te geven en hen te ondersteunen bij het op de 

voorgestelde nieuwe wijze invullen van de brandveiligheid. De ontstane vertraging is onder andere ontstaan bij de 

ontwikkeling en toetsing van het door Brandweer Brabant-Noord gehanteerde toetsingsmodel. Testdata van leveranciers van 

brandveiligheidsoplossingen bleken bovendien onbetrouwbaar. Dichterbij was hierdoor genoodzaakt om met medewerking 

van TNO/Efectis zelf te investeren in het testen van brandveiligheidsoplossingen. Op korte termijn zal dit resultaat opleveren. 

Er zijn veelbelovende oplossingen in  beeld die de brandveiligheid in zorgwoningen fors kunnen verhogen. Volgens huidige 
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planning zal Brandweer Brabant-Noord rond komende zomer het voor te stellen uitvoeringsbeleid voorzien van een 

collegevoorstel aan de colleges van B&W aanbieden. Het voor te stellen beleid is inmiddels door AKD Advocaten getoetst en 

besluitrijp. In maart j.l. hebben onder leiding van mevrouw Moorman als bestuurlijk ambassadeur van het Algemeen Bestuur 

enkele bijeenkomsten met ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten met vestigingen van Dichterbij plaatsgevonden. 

Het concept-uitvoeringsbeleid is daarbij positief ontvangen. Helaas is de heer Holtman, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van Dichterbij en drager van dit project, onlangs onverwacht overleden. Dit heeft geen gevolgen voor de doorvoering. 

De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn waardering uit voor de stimulerende rol van mevrouw Moorman en het 

werk van de projectorganisatie.       

Aanvaring stuw Nederasselt d.d. 29 december 2016 

De heer Roolvink deelt mee op 29 december 2016 in dichte mist de Duitse binnenvaarttanker Maria Valentine geladen met 

2.000 ton benzeen door de stuw in de Maas ter hoogte van Nederasselt is gevaren. Naar aanleiding van vragen van met 

name Omroep Gelderland, de vroegere burgemeester van Heumen en de Commissaris van de Koning in de provincie 

Gelderland over het informeren van burgers en gemeenten zullen zowel door Bureau Berenschot als de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid onderzoeken worden gehouden. Bijzonder aan de aanvaring was dat vanaf de John S. Thomsombrug over 

de Maas bij Grave en vanaf de oevers van de Maas niet zichtbaar was wat er was gebeurd en waar het calamiteitenschip 

zich bevond.  

De heer Fränzel vraagt in wiens opdracht het onderzoek door Bureau Berenschot plaatsvindt? 

De heer Roolvink antwoordt dat het onderzoek van Berenschot in gezamenlijke opdracht van Rijkswaterstaat, de drie 

betrokken veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord en de Waterschappen Rivierenland, Aa en 

Maas en Limburg wordt uitgevoerd. Namens de veiligheidsregio’s treedt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid als opdrachtgever op. De heer Roolvink vertegenwoordigt de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de begeleidingsgroep. 

2b. Politie 

Mevrouw Van Gammeren deelt mee dat het Regionaal Servicecentrum ’s-Hertogenbosch van de eenheid Oost-Brabant van 

de politie met het oog op de verbouw van het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord tot Meldkamer Oost-Brabant 

inmiddels naar Veldhoeven is verplaatst. 

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

Geen mededelingen. 

2e. GHOR 

Geen mededelingen. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

Geen mededelingen.  
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2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 10 november 2016 

De heer Pommer merkt op dat hij wel bij de vergadering aanwezig was, doch pas in de loop van de vergadering is 

gearriveerd.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het verslag van de vergadering op 10 

november 2016 met inachtneming van de wijziging dat de heer Pommer wel aanwezig was overigens overeenkomstig het 

voorgelegde concept vast.  

TER BESLUITVORMING 

4.   Regionaal Crisisplan 2016 – 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Hamming merkt op dat de Calamiteitencoördinator (CaCo) Gemeenschappelijk Meldcentrum nu een neventaak is 

van één van de senior centralisten van de Meldkamer Politie. Hij vraagt of dat verstandig is? 

 

De heer Verlaan antwoordt dat de Inspectie Veiligheid en Justitie hierover reeds een opmerking heeft gemaakt in de “Staat 

van de rampenbestrijding 2016”. Een invulling van de CaCo-functie op basis van een volledig voor deze taken vrijgestelde 

functie conform de wensen van de inspectie vraagt op 7 fte aan menskracht. Gelet op de lage inzetfrequentie en afgezet 

tegen de hoge kosten is dit niet te rechtvaardigen. Bij de vormgeving van de Meldkamer Oost-Brabant zal hier nog eens 

goed naar worden gekeken.   

 

De heer Buijs vraagt of er geen interim oplossing mogelijk is? 

 

De heer Verlaan antwoordt dat vooralsnog wordt vastgehouden aan de thans geldende invulling. Hiermee is de 

taakuitvoering van de CaCo in de opvatting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voldoende geborgd. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het Regionaal Crisisplan 2016  - 2019 

en de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 2016 vast te stellen. 

 

5.   Staat van de rampenbestrijding 2016 

 

De heer Verlaan licht toe de minister van Veiligjheid en Justitie op 7 december 2016 de “Staat  van de Rampenbestrijding 

2016” aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De staat geeft een algemeen beeld hoe de voorbereidingen op de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing ervoor staan. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert dat de veiligheidsregio’s 

steeds beter zijn voorbereid op rampen en crises en dat de samenwerking met (vitale) partners en gemeenten is versterkt. 

Daadwerkelijk optreden vraagt echter nog enkele verbeteringen. Als highlights voor Brabant-Noord kunnen worden genoemd 

de samenwerking met de gemeenten en het evalueren van incidenten, die “op niveau” (= bovengemiddeld) scoren en de 

samenhang op het gebied van planvorming, samenwerking met netwerkpartners, interregionale samenwerking, operationele 

prestaties en kwaliteitszorg, die “basis op orde” (= voldoet aan gestelde eisen) scoren. Verbeterpunten betreffen de invulling 

van de Calamiteiten Coördinator, sturing en coördinatie CoPI en ROT en inzicht in vakbekwaamheid. 

 

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

a. Kennis te nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 en het daarbij behorende regiobeeld voor Brabant-

Noord. 

b. In te stemmen met de conclusies en regionale aanpak van de conclusies en aanbevelingen. 
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6.   Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Uitgereikt wordt het overzicht van ontvangen instemmende zienswijzen met het Concept-beleidskader 2018 van de 

Gemeenteraden van Boxtel, Landerd, Sint Anthonis, Oss, Bernheze, Haaren, Boekel, ’s-Hertogenbosch, Mill en Sint Hubert 

en Grave, van het college van B&W van Boxmeer. De Gemeenteraad van Uden en de colleges van B&W van Boxmeer en 

Meijerijstad hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Het college van Boxmeer merkt op voorhand op niet akkoord te 

gaan met aanvullende gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2018. De Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 

heeft in de motie behoud brandveiligheid (binnen)stad ’s-Hertogenbosch uitgesproken dat de brandweer in ’s-Hertogenbosch 

blijft beschikken over een ladderwagen en een hoogwerker. 

 

De voorzitter betreurt het dat de brandweermensen van de post ’s-Hertogenbosch Centrum hebben gemeend via Sociale 

Media en door het benaderen van de gemeenteraad bezwaar te moeten tegen het afstoten van één van de twee 

redvoertuigen in ’s-Hertogenbosch, te weten de hoogwerker. 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vindt het belangrijk om vast te houden aan het in 2013 genomen besluit om het aantal 

redvoertuigen terug te brengen van 7 naar 5 en daartoe de autoladder van Grave en de hoogwerker van ’s-Hertogenbosch 

te laten vervallen. Wel vindt zij het belangrijk om rekening te houden met de wensen van medewerkers bij de invulling van 

het beleid. Door uit praktische overwegingen in relatie tot de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch te kiezen voor een 

autoladder en niet voor een hoogwerker is dit in haar opvatting voldoende gebeurd. 

 

Mevrouw Moorman laat weten dat de Gemeenteraad van Bernheze in het kader van het Concept-beleidskader 2018 heeft 

stilgestaan bij de taken waaraan in het bijzonder de brandweer als gevolg van bezuinigingen niet toekomt. Het zwaartepunt  

ligt nu vrijwel geheel bij beheer waardoor ontwikkeltaken blijven liggen. Zij gaat ervan uit dat deze knelpunten in de 

bestuursconferentie op 7 juli aan de orde komen. 

 

De heer Roolvink merkt op dat ook bij de behandeling van het Concept-beleidskader 2018 in de Gemeenteraad van Grave 

is gesproken over de per 1 maart 2017 buiten dienst gestelde autoladder in Grave. De in 2013 gemaakte keuze om het 

aantal redvoertuigen terug te brengen is ingegeven door de financiële nood als gevolg van de economische crisis. Het is 

belangrijk om vast te houden aan de gemaakte keuzes. 

 

De heer Verlaan reageert dat bij de totstandkoming van de in 2016 doorgevoerde vernieuwde repressie, waarvan ook het 

terugbrengen van het aantal redvoertuigen deel uitmaakt, alle medewerkers de mogelijkheid hebben gehad om hun inbreng 

te leveren. Inmiddels is naast de Ondernemingsraad ook een Participatieraad voor vrijwilligers in het leven geroepen om 

onderwerpen te bespreken die door de vrijwilligers als belangrijk worden ervaren. Het vaststellen van het niveau aan 

brandweerzorg is in de Wet veiligheidsregio’s aan het Algemeen Bestuur opgedragen. Voor afzonderlijke gemeenten is er 

geen mogelijkheid hierop uitzonderingen aan te brengen, ook niet als de gemeenteraad bereid is hiervoor extra financiële 

middelen aan de veiligheidsregio beschikbaar te stellen. De plaatsing van redvoertuigen is gebaseerd op het in 2012 door 

het Algemeen Bestuur vastgestelde Regionale Dekkingsplan en de hieraan ten grondslag liggende risico-inventarisatie en 

evaluatie. De 5 resterende redvoertuigen zijn zodanig over het verzorgingsgebied van Brandweer Brabant-Noord verspreid 

dat overal binnen een aanvaardbare opkomsttijd een redvoertuig beschikbaar kan zijn. Voor ’s-Hertogenbosch is gekozen 

voor een autoladder omdat hiermee in de historische binnenstad beter kan worden gemanoeuvreerd. Het plaatsen van zowel 

een autoladder als een hoogwerker in ’s-Hertogenbosch zal tot gevolg hebben dat voor andere gemeenten in Brabant-Noord 

een dekkingstekort staat omdat dan nog maar 3 redvoertuigen beschikbaar zijn. In geval in ’s-Hertogenbosch bij een brand 

of ander incident behoefte bestaat aan een tweede of derde redvoertuig kan deze uit de andere posten van Brandweer 

Brabant-Noord komen of desnoods door interregionale bijstand uit Waalwijk. 

 

De heer Buijs spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Brandweer Brabant-Noord de aanzienlijke bezuinigingen 

heeft weten door te voeren en daarbij ook de medewerkers heeft betrokken. Het is niet altijd eenvoudig om de vrijwilligers 

van de noodzaak van veranderingen te overtuigen. De heer Buijs heeft de indruk dat oud-brandweerlieden, die niet actief bij 

de totstandkoming en doorvoering van het nieuwe beleid zijn betrokken, binnen de lokale brandweerverenigingen een 

stempel op de meningsvorming drukken en zich daarbij met name uitspreken voor behoud van het bestaande. 
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Mevrouw Buijs-Glaudemans spreekt met waardering over de inzet van de vele vrijwilligers die ondanks de financiële 

beperkingen toch constructief willen bijdragen aan het doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen. Soms vormt de 

brandweercultuur waarin naar veiligheid, voorspelbaarheid en draagvlak wordt gezocht het doorvoeren van veranderingen 

enigszins in de weg. 

 

De heer Verlaan laat weten dat de Financiële Commissie in haar advies heeft aangegeven vooralsnog niet akkoord te 

kunnen gaan met verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 gelet op de veelheid aan onzekerheden en 

ontwikkelingen die gaande zijn en de financiële gevolgen daarvan. Bij gelegenheid van de Programmabegroting 2018 kan 

deze problematiek in totaliteit worden beschouwd en worden afgewogen in hoeverre de implicaties door herschikking binnen 

de begroting kan worden opgelost of aanvullende gemeentelijke bijdragen noodzakelijk maakt.  Naar aanleiding van dit 

advies is het Beleidskader 2018 aangepast waardoor de verhoging van de gemeentelijke bijdragen is teruggebracht tot de 

reguliere indexering als gevolg van de indexcijfers. De contactambtenaren van de adoptiegemeenten hebben een positief 

advies uitgebracht. 

 

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

a. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen. 

b. Het in de motie van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch begrepen verzoek om naast de autoladder ook de 

hoogwerker in ’s-Hertogenbosch te handhaven af te wijzen. 

c. Het Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform concept vast te stellen. 

 

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

 

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

van het Convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost met de Veiligheidsregio’s Limburg- Noord, 

Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost en daartoe de heer drs. J. Hamming te mandateren dit convenant namens de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen. 

 

8.    Rondvraag 

 

De heer Van de Mortel vraagt naar de stand van zaken bluswatervoorziening.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat de Gemeenteraad van Oss geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de bluswatervoorziening. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat in de vorige vergadering de “Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening” zijn 

vastgesteld. Deze beleidsregels zijn ook door de twee andere Brabantse veiligheidsregio’s vastgesteld zodat richting 

Brabant Water sprake is van een eenduidige benadering. Dit was noodzakelijk i.v.m. de inwerkingtreding van het nieuwe 

Bouwbesluit 2012. Tot voor kort was het beleid van drinkwaterbedrijven om de capaciteit van leidingstelsels terug te brengen 

om de waterkwaliteit door een grotere doorstroming te kunnen verhogen. Consequentie hiervan was dat de 

drinkwaterleidingen hierdoor met name in woonwijken en in het buitengebied minder geschikt zouden worden als primaire 

bluswatervoorziening. In dat verband zou de brandweer naar alternatieven moeten zoeken zoals watertankwagens en 

geboorde putten. Tegelijkertijd zouden dan met name in woonwijken het aantal brandkranen kunnen worden teruggebracht. 

Uit oogpunt van vergroting van zelfredzaamheid zou het wenselijk zijn dat woningen en bedrijven worden uitgerust met 

sprinklerinstallaties zodat beginnende branden snel kunnen worden geblust. Dat maakt het echter wel noodzakelijk dat 

drinkwaterleidingen voldoende capaciteit behouden. Over de verdere uitwerking van deze nieuwe ontwikkelingen bestaat nu 

nog geen duidelijkheid.  Een brand in een moderne eengezinswoning kan bij tijdige aankomst van de brandweer in principe 

met de inhoud van de watertank van een tankautospuit worden geblust. In het kader van vernieuwde repressie zijn inmiddels 

watertankwagens aangeschaft om bij grote branden, in buitengebieden en bij onvoldoende andere mogelijkheden voor 

primaire bluswaterwinning uit brandkranen, open water of geboorde putten de tijd te overbruggen om het grootschalig 

watertransport met hydraulische dompelpompen en 150 mm slangleidingen te kunnen opbouwen. De desinvesteringskosten 

voor de afstoting van brandkranen zijn hoog en zullen door Brabant Water aan de Veiligheidsregio worden doorberekend. 

Gezien de hiervoor genoemde nieuwe landelijke ontwikkelingen en de inzichten die wij intussen binnen Brabant Noord 
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hierover hebben opgedaan, zullen niet alle brandkranen worden afgestoten. Dit moet de komende periode inzichtelijk 

worden gemaakt. Het afstoten van brandkranen kost veel geld en is volgens de laatste inzichten wellicht niet langer 

noodzakelijk. Voorts speelt ook dat Brabant Water haar tarieven voor het gebruik van brandkranen aanzienlijk heeft 

verhoogd. 

 

De heer Van de Mortel refereert aan de eerder gedane toezegging dat er eind 2015 een businesscase bluswatervoorziening 

zou worden opgeleverd waarin de te maken keuzes worden uitgewerkt.  De Gemeenteraad van Vught wil duidelijkheid of de 

hiertoe ingestelde reserve voor de afkoop van af te stoten brandkranen en alternatieve vormen van primaire 

bluswatervoorziening moet worden aangewend of aan de gemeenten kan worden teruggegeven. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat gelet op de door hem gesignaleerde landelijke ontwikkelingen het opstellen van de 

businesscase tot nu toe eigenlijk niet goed mogelijk was. Dit zal met de hernieuwde inzichten wel moeten gebeuren. 

Bijkomend probleem is ook dat als gevolg van de bezuinigingen beleidscapaciteit heeft ontbroken om eerder al een 

businesscase en voorstel te kunnen opstellen. Aan het bestuur is toegezegd dat eind 2017 een voorstel zal worden gedaan 

met betrekking tot het wel of niet handhaven van bestemmingsreserves. 

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

 

De voorzitter heeft de heer Van der Heijden, regionaal kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant, hartelijk welkom.  

 

De heer Van der Heijden licht aan de hand van een presentatie (zie bijlage bij dit verslag) de totstandkoming van de 

Meldkamer Oost-Brabant toe. In 2013 hebben alle veiligheidsregio’s, de Regionale Ambulancevoorzieningen, de Nationale 

Politie en de ministers van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie het 

Transitieakkoord meldkamer van de toekomst gesloten gericht op het ontwikkelen van een Landelijke Meldkamerorganisatie 

op 10 locaties. Eén van deze locaties wordt de Meldkamer Oost-Brabant. Doelstelling van de Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) is overal in Nederland de zelfde dienstverlening door politie, brandweer en ambulancezorg 

voor de burger te leveren. De burger moet daarbij zoveel mogelijk in het eerste contact worden geholpen. De Meldkamers 

moeten beter bereikbaar zijn bij een piekbelasting. De continuïteit moet beter worden gewaarborgd. De informatie-

uitwisseling tussen de parate diensten moet worden verbeterd. Uiteindelijk moet een kostenbesparing worden gerealiseerd. 

 

Eind 2015 is in opdracht van de landelijke Bestuurlijke Regiegroep Landelijke Meldkamerorganisatie een zogenaamd 

Gateway Review onderzoek uitgevoerd naar de plannen voor de landelijke meldkamerorganisatie. Geconcludeerd werd dat 

de plannen naar verwachting niet haalbaar zullen zijn. Daarop is besloten een heroriëntatie door te voeren op basis van twee 

sporen. Belangrijkste wijziging daarbij is dat niet langer de Landelijke Kwartiermakersorganisatie LMO maar de 

veiligheidsregio’s worden gevraagd om bij spoor 1 voor 2020 de bestaande meldkamers van brandweer, politie en 

ambulancezorg samen te voegen tot 10 meldkamers. De politie is daarbij gevraagd de verantwoordelijkheid voor de 

landelijke kwartiermakersorganisatie over te nemen en regie te voeren met betrekking tot het voorzien in de aansluiting op 

de landelijke ICT-systemen. Tegelijkertijd moeten de binnen de meldkamers gehanteerde procedures landelijk worden 

geharmoniseerd. Bedoeling is dat bij spoor 2 na 2020 en na wetswijziging de veiligheidsregio’s hun huidige 

verantwoordelijkheid voor organisatie en beheer van de meldkamers overdragen aan de Nationale Politie. De 10 

samengevoegde meldkamers zullen hierbij samen de Landelijke Meldkamerorganisatie gaan vormen waarbij onderlinge 

uitwisselbaarheid en ondersteuning de continuïteit van de dienstverlening aan zowel de burger in nood als de ondersteuning 

van de ingezette eenheden van politie, brandweer en ambulancezorg en de multidisciplinaire opschaling de continuïteit van 

de dienstverlening moeten borgen. Tevens zal het huidige communicatiesysteem C2000 worden vervangen door IVC 

(Implementatie Vernieuwing C2000) en het Gemeenschappelijk Meldkamersysteem (GMS) door het Nationaal Meldkamer 

Systeem (NMS), aldus de heer Van der Heijden.   

 

Recent is een proef gedaan naar de multidisciplinaire intake. Dit houdt in dat de hulpvragende burger ongeacht de specifieke 

hulpvraag zoveel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer wordt geholpen. Gewerkt wordt aan de invoering van de 

geautomatiseerde “Vaststelling van de Incident Locatie” (VIL) en de ontwikkeling naar Fins voorbeeld van een 112 app voor 

het doen van hulpvragen. Recent is ook een onderzoek uitgevoerd in hoeverre de oorspronkelijk na realisatie van de LMO te 
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bereiken taakstelling van € 50 mio haalbaar is. Onderzoeksadvies is dat waarschijnlijk slechts de helft van deze taakstelling 

uitvoerbaar moet worden geacht.  

 

Met betrekking tot de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant kan worden gemeld dat door de Veiligheidsregio’s Brabant-

Noord en Brabant-Zuidoost, de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, de GGD Brabant-Zuidoost 

en de eenheid Oost-Brabant Nationale Politie reeds sedert 2014 wordt gewerkt aan de vorming van de Meldkamer Oost-

Brabant. Daartoe is een stuurgroep gevormd  waarin de heer Hamming het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord  

vertegenwoordigd. De projectorganisatie heeft inmiddels een businesscase huisvesting en ICT en een voorstel voor 

inrichting van de bestuurlijke samenwerking opgeleverd, die bestuurlijk zijn vastgesteld. Onlangs is ook het Samenvoegings-

plan inclusief meerjarenbegroting gereed gekomen en zal nu ter vaststelling aan de betrokken besturen en bevoegde 

gezagen worden voorgelegd. Er is een ontwerp gemaakt voor de verbouw van het huidige Gemeenschappelijk Meldcentrum 

in ’s-Hertogenbosch tot Meldkamer Oost-Brabant inclusief opschalingsruimten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en 

de staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de politie. Momenteel wordt de aanbesteding van de verbouw voorbereid. 

Met ingang van 23 mei 2017 zullen alle meldkamers in Brabant-Noord gedurende een jaar bij de Gemeenschappelijke 

Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven worden gehuisvest om de verbouw van het GMC Brabant-Noord tot Meldkamer 

Oost-Brabant mogelijk te maken. 

 

De heer Pommer vraagt of een burger in nood alleen 112 hoeft te bellen ongeacht de aard van zijn hulpvraag? 

 

De heer Van der Heijden antwoordt dat het bij doorvoering van multidisciplinaire intake de bedoeling is dat de burger zoveel 

mogelijk in het eerste meldkamercontact wordt uitgevraagd. Daarvoor is het noodzakelijk om deze uitvraag goed te 

organiseren en goed te ondersteunen met een daarvoor geschikt systeem. Voorts moet uiteraard de follow up door de 

diensten die daadwerkelijk in actie moeten komen goed worden geregeld. 

 

De voorzitter vraagt of de Meldkamer Oost-Brabant ongeacht de nog te maken landelijke afspraken over het wel of niet 

doorvoeren van multidisciplinaire intake kan besluiten om dit zelf wel te doen? 

 

De heer Van der Heijden antwoordt dat de Meldkamer Oost-Brabant voorstander is van doorvoering van de 

multidisciplinaire intake doch met het oog op de landelijke afstemming is gehouden aan de landelijk te maken afspraken. 

 

De heer Hamming verwijst naar de eerder uitgesproken bestuurlijke wens om de Meldkamer Oost-Brabant aan een pilot 

multidisciplinaire intake te laten deelnemen. Echter brandweer, politie en ambulancezorg moeten dit ook willen. 

Ambulancezorg is hierbij landelijk, overigens niet in Oost-Brabant, nog wat terughoudend.  

 

Mevrouw Van Gammeren dat in Brabant-Noord brandweer en politie reeds samen 112 aannemen en de eerste uitvraag in 

het kader van multidisciplinaire intake doen. 

 

De heer Fränzel heeft de indruk dat de relatie tussen de beide ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 

Veiligheid en Justitie op dit dossier hierbij een belemmering vormt. 

 

De voorzitter stelt voor om als Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost een gezamenlijk pleidooi te houden 

richting landelijke Bestuurlijke Regiegroep LMO om de Meldkamer Oost-Brabant in staat te stellen de multidisciplinaire intake 

te mogen doorontwikkelen en door te voeren. 

 

De heer Van der Heijden stelt voor de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO te 

vragen hiertoe een gezamenlijke brief op te stellen. 

 

De voorzitter zegt toe contact te zullen leggen met de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om deze 

gezamenlijke brief op te stellen. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit  om in een gezamenlijke brief van de 

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan de landelijke Bestuurlijke Regiegroep LMO het aanbod te doen 



9 

 

dat de Meldkamer Oost-Brabant gaarne bereid is een leidende rol te vervullen bij de doorontwikkeling en implementatie van 

de multidisciplinaire intake. 

 

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

Glaudemans voor de door de Gemeente Oss verleende gastvrijheid sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  7 juli 2017  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

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

 



Algemeen Bestuur
VRBN

13 april 2017



Landelijke Meldkamerorganisatie

Transitieakkoord 2013

Gateway review 2016

Programma LMO

2 sporen



Doelen  Transitie-akkoord

• Zelfde dienstverlening aan burger in heel Nederland

• Burger wordt in eerste contact geholpen

• Betere bereikbaarheid tijdens piekbelasting

• Continuïteit 

• Betere informatie-uitwisseling

• Kostenbesparing

één meldkamer met 10 lokaties



Spoor 2 LMO

• Multi intake

• Multi opschaling

• Continuïteit

• Innovatie
• VIL

• 112 app

• Nieuwe melden

• Nationaal Meldkamer Systeem

Spoor 1 LMO

• Samenvoeging meldkamers

• Door Veiligheidsregio’s



Meldkamer Oost-Brabant

• Bestuurlijke samenwerking

• Planning

• Wat al bereikt?

• Tijdelijke verhuizing GMC naar Eindhoven

• Verbouwing Den Bosch (sneak preview)



Bestuurlijke samenwerking



Planning

23 mei 2017

1 juni 2017

1 oktober 2017

1 april 2018

Verhuizing Meldkamer Den Bosch naar Eindhoven

Aanbesteding en start verbouw

Start bouw ICT

Meldkamer Oost Brabant gereed



Wat al bereikt ?

• Gezamenlijke  managementteams

• Eén team technisch beheer

• Harmonisatie GMS

• Eén GIS

• Afspraken over transitieperiode



Verhuizing GMC

• Verminderen overlast

• Versnelling verbouw

• 23 mei 2017 D-day

• 1 GMS, 1 GIS

• Twee meldkamers onder één dak

• Intensieve samenwerking

• Uitwijkfaciliteiten in Maastricht



Gevels - nieuw



natuurlijke balans

akoestiek 

bioritme rustgevend en ontspannend

focus en concentratie

Meldkamer

verbinding



overzicht

Gesloten werkplekken

meldkamer

Werkvloer;
Basiswerkzone

Informele ontmoetingszone

opschalingsruimte / 
overleg

Kleine spreekkamers



Opschalingsruimte 

overzicht

opschalingsruimte

Ontvangstbalie

crisisruimte

Entree
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CONCEPT 

 

 

Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 4 

Steller : J.M. van Hest Onderwerp : Beeld risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord 

 

 

Algemene toelichting 

De Veiligheidsregio wil u hiermee inzicht geven in het risicobeeld bij bedrijven die net onder de 

Brzo-drempel vallen. Daarnaast zal aan u een voorstel worden gedaan om de Veiligheidsregio (in 

samenwerking met de omgevingsdienst) een interventieprogramma op te laten stellen waarmee 

de gesignaleerde knelpunten het hoofd kunnen worden geboden. 

Aanleiding 

In de vergadering van uw Algemeen Bestuur van 10 november 2016 bent u geïnformeerd over het 

project “Risicorelevante bedrijven” in opdracht van het provinciale Bestuurlijk Platform 

Omgevingsrecht (BPO). 

De doelstellingen van dit project luidden als volgt: Inzicht verkrijgen in risico’s voor bestuur en 

omgeving en de aanvaardbaarheid van deze risico’s bij de zogenaamde “net-niet-Brzo-bedrijven” 

(risicorelevante bedrijven). Dit leidt tot meer inzicht in en kennis van de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen in geval van calamiteiten voor bestuurders, veiligheidsregio, gemeenten, en 

provincie. Een tweede belangrijke doelstelling van het project is de samenwerking tussen de drie 

Brabantse omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio’s. 

Aan uw bestuur is toegezegd dat de Veiligheidsregio medio 2017 middels een quickscan een 

beeld schetst van de risico´s die de bedrijven met zich brengen, in combinatie met een beeld van 

de maakbaarheid van het reduceren van deze risico´s. Dit voorstel geeft invulling aan deze 

toezegging. 

Procesverloop en methodiek 

Het project “Risicorelevante bedrijven” vindt plaats onder projectleiding van Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant. In dit project vindt afstemming plaats tussen de drie Brabantse 

omgevingsdiensten en drie Brabantse veiligheidsregio’s. De uitvoeringsnelheid van het 

projectactiviteiten is niet in elke regio gelijk. De regio Midden- en West-Brabant heeft in 2015 de 

risico’s in kaart gebracht. De programmatische aanpak van deze risico’s is reeds gaande. Om op 

vlieghoogte met de regio Midden- en West-Brabant te komen, hebben regio’s Brabant-Noord 

(ODBN en VRBN) en Brabant-Zuidoost (ODZOB en VRBZO) de handen ineen geslagen en 

gekozen voor één gezamenlijke projectuitvoering in 2016 en 2017 welke gestoeld is op de aanpak 

van Midden- en West Brabant. De gezamenlijke aanpak was als volgt: 

 Bepalen van risicorelevante bedrijven; 

 Bepalen van meetpunten; 

 Verrichten van metingen. 

Voorstel     

AGP 4      
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Bepalen van risicorelevante bedrijven 

De omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s van regio’s Noord en Zuidoost hebben gezamenlijk de 

criteria om risicorelevante bedrijven te duiden bepaald: aanwezigheid van opgeslagen stoffen of 

procesinstallaties die ingeval van brand of andere calamiteit met grote zekerheid tot zeer grote 

brand, explosie of toxische wolken kunnen leiden. Deze criteria komen overeen met die van 

Midden- en West Brabant. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 108 (59 in regio Noord en 49 in 

regio Zuidoost) “risicorelevante” bedrijven. In bijlage 1 treft u de lijst van bedrijven ter informatie 

aan. 

 

Bijzondere positie gemeente Heusen 

De gemeente Heusen neemt een bijzondere positie in, omdat deze gemeente niet tot het 

werkgebied van omgevingsdienst Brabant-Noord behoort.  

Bij het bepalen van de risicorelevante bedrijven in regio Midden- en West Brabant en in de regio 

Brabant-Noord zijn geen risicorelevante bedrijven in de gemeente Heusden naar voren gekomen. 

De bijzondere positie van de gemeente Heusden heeft daarmee geen effect op het onderzoek 

naar het risicobeeld. 

Bepalen van meetpunten 

De omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hebben bepaald welke factoren het risicobeeld 

beïnvloeden en tot welke concrete meetpunten dit leidt. De omgevingsdiensten hebben zich naast 

het verrichten van regulier toezicht gecommitteerd aan het aanvullend meten van de actualiteit van 

de vergunningen, de stand der techniek van installaties en opslagen, de actualiteit van 

geregistreerde data t.b.v. het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) c.q. provinciale 

risicokaart en externe veiligheidsaspecten. 

De veiligheidsregio’s hebben nadruk gelegd op factoren die risico’s veroorzaken en die risico’s 

reduceren. Hieruit is een omvangrijke set van meetpunten ontstaan. Deze zijn onder te verdelen in 

risicoprofiel enerzijds (kwetsbare objecten in omgeving, omvang effecten buiten inrichting, type 

incidentscenario, bereikbaarheid) en risicobeheersing anderzijds (veiligheidsvoorzieningen, 

bedrijfsnoodorganisatie, bedrijfscultuur, bluswateropvang, informatievoorziening bij brandweer, 

etc.). Deze meetpunten zijn in lijn met de meetpunten die Midden- en West Brabant eerder heeft 

toegepast. 

Verrichten van metingen 

De omgevingsdiensten hebben in 2016 en het eerste kwartaal 2017 de metingen verricht bij 

uitvoering van hun (geprioriteerde) reguliere controles. De meetgegevens zijn maart 2017 

afgestemd met de veiligheidsregio’s.  

De veiligheidsregio’s hebben er bewust voor gekozen om het verrichten van de metingen in 

handen te leggen van het adviesbureau Vigiles uit Terneuzen. Dit bevorderde de kwaliteit en 

eenduidigheid van de metingen. De kosten voor de inzet van Vigiles hebben beide 

veiligheidsregio’s ten laste kunnen brengen van de Impulssubsidie omgevingsveiligheid (IOV). 

Vigiles heeft in opdracht van de veiligheidsregio’s eind 2016 en begin 2017 bij alle 105 bedrijven 

een quickscan uitgevoerd van circa 8 uur per bedrijf. Alle bedrijven hebben willen meewerken aan 

dit onderzoek. Alle meetgegevens zijn ondergebracht in een database op basis waarvan relevante 

conclusies kunnen worden getrokken. Het risicobeeld dat is ontstaan komt dus voort uit de 

metingen door zowel de omgevingsdienst als de veiligheidsregio. 

Tussen servet en tafellaken 

Het project heeft naast het risicobeeld een zeer belangrijk inzicht opgeleverd. Risicorelevante 

bedrijven vormen een categorie van objecten die tussen het servet en tafellaken vallen. De 

gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s Toezicht & Handhaving waren voor wat betreft 

brandveiligheid voornamelijk gericht op objecten die over een gebruiksvergunning moeten 
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beschikken. Risicorelevante bedrijven vallen niet onder de reikwijdte van die vergunningsplicht. 

Toezicht door de brandweer hierdoor jaren gefocust geweest op kinderdagverblijven, winkels, 

sporthallen, etc., maar niet op risicorelevante bedrijven. 

De veiligheidsregio neemt op zeer contentieuze wijze deel aan de Brzo-inspectie, waarbij Brzo-

bedrijven programmatisch en met hoge kwaliteit worden geïnspecteerd. Risicorelevante bedrijven 

(zijnde bedrijven met gevaarlijke stoffen, niet zijnde Brzo) vallen per definitie buiten de scope van 

deze inspectie. 

In het ″regionale toezichtbeleid brandveiligheid 2017-2020″ dat door alle colleges van 

burgemeester en wethouders is omarmd vorig jaar, zijn risicorelevante bedrijven wel opgenomen 

als onderdeel van programmatisch toezicht, waardoor het toezichttekort binnen de beleidsperiode 

2017-2020 zal worden weggewerkt. 

Risicobeeld 

De bevindingen van ODZOB, ODBN en Vigiles leiden tot een genuanceerd risicobeeld. Er zijn 

geen acuut onveilige situaties of onacceptabele risico’s aangetroffen. Ook is het zo dat nergens 

bedrijven zijn aangetroffen die calculerend nét onder de Brzo-drempel blijven. Alle bezochte 

bedrijven blijven ruim onder die drempel. 

Wel is het zo dat op alle meetpunten er sprake is van een fors aantal bedrijven dat niet voldoet 

aan regelgeving dan wel minder veilig handelt dan wenselijk is. 

De meest relevante bevindingen van omgevingsdienst en veiligheidsregio in de regio Brabant-

Noord zijn visueel weergegeven in een infographic die als bijlage 2 is bijgevoegd. 

Omdat het te ver strekt voor dit voorstel om alle bevindingen met nuances te beschrijven, worden 

onderstaand de meest relevante bevindingen ten behoeve van het vormen van een risicobeeld 

weergegeven. Waar vergelijkbaar, worden de bevindingen in de regio Brabant-Noord afgezet 

tegen de bevindingen in heel Noord-Brabant of enkel regio Brabant-Zuidoost.  

In bijlagen 3 en 4 zijn de volledige bevindingen van de diensten in Brabant-Noord ter kennisgeving 

opgenomen. 

Risicoprofiel 

In vergelijking met de regio’s Midden- en West 

Brabant en Brabant-Zuidoost heeft de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord een lager 

risicoprofiel. Dit uit zich met name in relatief lage 

effectafstanden van het maatgevende toxische- of 

explosieve scenario. Slechts 22% van de bedrijven 

kent een effectafstand van meer dan 250 meter. 

Mede hierdoor ligt er maar bij 14% van de bedrijven 

een kwetsbaar object in het effectgebied. 

Maatgevende scenario’s en 

veiligheidsvoorzieningen 

De meest voorname parameter voor het risicobeeld is 

de mate waarin de risicoscenario’s bij de bedrijven 

worden beheerst, zowel qua dekkende 

vergunningvoorschriften als qua feitelijk benodigde 

veiligheidsvoorzieningen. Bij circa 15% - 20% van de 

bedrijven is dit niet op orde. 

Door de juridische bril bezien is bij circa 12% van de  

bedrijven de vergunning onvoldoende dekkend c.q. is 

onvoldoende duidelijk dat deze wel dekkend is. In 15% 

2
2

%

1
7

%

5
6

%

5
6

%

2
2

%

2
4

%

0
% 4

%

N O O R D B R A B A N T

Effect binnen grens Effect < 250m

Effect 250-1000m Effect > 1000m

1
2

%

1
1

%1
5

%

1
1

%

3
4

%

2
0

%

N O O R D Z U I D O O ST

Vergunning niet dekkend

Risico-installaties voldoen niet aan wettelijke eisen

Maatgevende scenario's niet beheerst



 

 

AGP 4 ABVRBN 20170707 Voorstel Beeld risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord 

 Pagina 4 van 7 

 

7
1

%

4
7

%

3
8

%

3
4

%

7
8

%

5
5

%

N O O R D Z U I D O O ST

 Risicokaart niet actueel

Geen (actueel) stoffenregister

Geen (actuele) bereikbaarheidskaart

2
0

%

1
9

%

4
4

%

3
4

%

3
6

%

4
5

%

0
% 1
%

N O O R D B R A B A N T

pro-actief calculatief

reactief pathalogisch

van de inspecties door de omgevingsdiensten is gebleken dat de cruciale beveiligingsinstallaties 

niet voldoen aan wetgeving. Dit beeld komt globaal overeen met de bevindingen vanuit (meer 

feitelijk) veiligheidsperspectief uitgevoerd door de veiligheidsregio’s. Bij 34% van de bedrijven 

worden de maatgevende scenario’s onvoldoende beheerst. Dit komt mede doordat bij 25% van de 

bedrijven één of meerdere feitelijk benodigde veiligheidsinstallaties ontbreken, bij 39% de 

bluswatervoorziening onvoldoende is en voor 76% de brandwerende scheidingen niet voldoen. 

Juiste en actuele informatie  

Gemeenten en provincie hebben de juridische plicht om risico’s 

vanuit bedrijven en op kwetsbare objecten systematisch te 

registreren. Deze informatie wordt verwerkt in de provinciale 

risicokaart. Bedrijven hebben de juridische plicht om informatie 

over in bedrijf zijnde gevaarlijke stoffen als register beschikbaar 

te hebben. De preparatie door veiligheidsregio’s (met name 

onderdeel Brandweer) op rampen en crises kan worden 

verstevigd door goede planvorming.  

Juistheid en actualiteit van informatie blijkt een thema dat vraagt 

om aandacht. In grofweg 62% van de gevallen ontbreekt het 

aan het voorhanden hebben van actuele en juiste informatie. 

De risicokaart is bij circa 71% van de bedrijven die het betreft 

niet actueel. 38% van de bedrijven beschikt niet over een actueel 

register gevaarlijke stoffen. En de planvorming bij de brandweer is bij 78% van de bedrijven niet 

aanwezig of actueel. 

Cultuur en organisatie 

De veiligheidscultuur bij bedrijven is een zeer 

belangrijke factor die van invloed is op 

onvolkomenheden in de veiligheidsbeheersing bij 

het bedrijf. De cultuur is door Vigiles gemeten aan 

de hand van de door Shell ontwikkelde “Hearts & 

Minds-methodiek.” Bedrijven worden gescoord en 

vervolgens getypeerd als generatief, pro-actief, 

calculatief ,reactief of pathologisch. 

36% van de bedrijven is te typeren als reactief. 

Deze bedrijven besteden pas aandacht aan 

veiligheid nadat er een incident heeft plaats 

gevonden. Er worden ad-hoc oplossingen 

geïmplementeerd. Een brede inventarisatie van 

risico’s heeft niet plaatsgevonden. Minder 

zorgelijk, maar voor zeker voor verbetering vatbaar is de score van eveneens 44% van het 

bedrijvenbestand dat calculatief is. Deze bedrijven hebben veiligheid vooral op papier geregeld. 

Er zijn procedures, maar deze zijn vaak beperkt geïmplementeerd. 

 

De bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van een bedrijf vormt een zeer belangrijke barrière om escalatie 

van beginnende incidenten te voorkomen en om slachtoffers te voorkomen. Deze interne 

organisatie van de bedrijven blijkt sterk voor verbetering vatbaar. Hoewel de omvang van de 

bedrijfsnoodorganisatie bij de meeste bedrijven goed is afgestemd op de risico’s (bij 91% van de 

bedrijven), is de bijscholing van de BNO bij 40% van de bedrijven niet afgestemd op de 

risico’s. De BNO, de risico’s bij het bedrijf en de ingrijpmogelijkheden dienen te zijn beschreven in 

een actueel bedrijfsspecifiek bedrijfsnoodplan. Bij 49% van de bedrijven was er geen sprake van 

een actueel bedrijfsnoodplan.  
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Conclusies en aanbevelingen 

Door de inspecties vanuit de omgevingsdiensten en door de quickscans door Vigiles in opdracht 

van de veiligheidsregio´s is de volgende slotconclusie te geven van de risico’s bij en door 

risicorelevante bedrijven in de regio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost: 

Risicobeeld 

Er is geen sprake van acuut risicovolle situaties of van bedrijven die calculerend net onder de Brzo 

grens blijven. De onvolkomenheden die zijn geconstateerd brengen enige mate van risico met 

zich, maar concentreren zich niet bij enkele bedrijven of bij een bepaalde aard van bedrijvigheid. 

Er is overall sprake van verhoogd risico. 

Risico-acceptatie 

Gelet op de aard van de bedrijven (reële toxische, explosieve of gecombineerde scenario’s) en 

gelet op het relatief grote aantal bedrijven waarbij één of meerdere risico’s t.a.v. 

veiligheidsbeheersing is aangetroffen, is het onverstandig om deze risico’s te accepteren. 

Aanpak 

Het beeld dat is ontstaan, rechtvaardigt een brede, programmatische aanpak. Dat zou anders zijn 

als bijvoorbeeld slechts bij een aantal bedrijven risico’s waren geconstateerd die sec middels 

handhaving verholpen kunnen worden. Omdat er sprake is van meervoudige problemen, verspreid 

over meerdere verantwoordelijken (bedrijven zelf, veiligheidsregio en omgevingsdienst zijn allen 

aan zet), zou een meervoudige aanpak in de lijn der verwachting liggen. Streven zou zijn om 

samen met bedrijven te investeren in duurzame veiligheidsoplossingen. Ad hoc en per gemeente 

reageren richting bedrijven leidt niet tot veiligheidsverhogende oplossingen op lange termijn.  

Een aanpak met coalities van veiligheidsregio + bedrijven en van veiligheidsregio + 

omgevingsdienst lijkt het meest passend. Om deze coalities kracht bij te zetten, is het zeer 

wenselijk als het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio optreedt als bestuurlijk opdrachtgever 

van de programmatische aanpak. 

Voorstel opvolging 

Opstellen meervoudig interventieprogramma, inclusief nadere analyse 

Voorgesteld wordt om de veiligheidsregio opdracht te geven om een plan van aanpak c.q. 

interventieprogramma te laten uitwerken waarmee de risico’s bij de risicorelevante bedrijven 

beheersbaar/aanvaardbaar wordt op de aspecten ”Maatgevende scenario’s en 

veiligheidsvoorzieningen”, “Juiste en actuele informatie” en “Cultuur & Organisatie.” 

Dit interventieprogramma zal in nauwe samenwerking met de 3 Brabantse omgevingsdiensten en 

de 3 Brabantse veiligheidsregio’s worden vormgegeven. Mogelijk ook in samenspraak met (een 

afvaardiging van) de bedrijven.  

In de regio Midden-West is reeds een interventieprogramma gestart dat op onderdelen succesvol 

is en op andere onderdelen moeizaam van start gaat. Bij het opstellen van “ons” 

interventieprogramma zullen de best practices en lessons learned uit de regio Midden-West zeker 

worden bestudeerd. 

Het interventieprogramma zal zodanig worden opgesteld dat het als bouwsteen past in onder 

meer de VTH-naleefstrategie van de gemeenten/omgevingsdienst en het programma 

“Maatschappij” (BrandveiligLeven) van de sector Risicobeheersing van de regionale brandweer. 

Ambitie is om het programma aan te laten sluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet en 

de daarbij horende verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijf. Kern hiervan is dat 

de overheid meer achteraf controleert of doelen worden bereikt in plaats van dat zij vooraf toetst 

aan strikte regels. 
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Ten behoeve van het interventieprogramma zal de beschikbare data nader worden geanalyseerd, 

o.m. om nog beter inzichtelijk te krijgen welke interventies een bedrijfsgerichte aanpak nodig 

hebben en welke een collectieve aanpak.  

 

Het interventieprogramma zal eind 2017 aan uw bestuur worden aangeboden. 

Bij positieve besluitvorming en opdrachtverlening door uw bestuur kan uitvoering van het 

programma starten per 1 januari 2018. 

 

Samenloop met gewenste versteviging taakuitvoering Brandweer Brabant-Noord 

De inhoud van het interventieprogramma en de integraliteit met andere diensten, gemeenten en 

bedrijven moet zich zetten. Gelet ook op de lessons learned uit Midden- en West Brabant en de 

ambitie om de doelstelling van de Omgevingswet te volgen, is het zeer waarschijnlijk dat het 

interventieprogramma een basis zal kennen van (systeem)toezicht, geflankeerd met interventies 

die zijn gericht op houding en gedrag bij de directies en hun stakeholders. Ook zal mogelijk meer 

prioriteit worden gelegd bij de preparatieve voorbereiding op repressieve inzet bij de bedrijven. 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beschikt Brandweer Brabant-Noord 

momenteel niet over de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit om volledig uitvoering te kunnen 

geven aan haar aandeel in het op te stellen interventieprogramma. 

Dit gegeven zal als knelpunt worden aangedragen bij de bestuursconferentie d.d. 7 juli 2017 

inzake de staat van de organisatie van de veiligheidsregio. 

Idealiter was het interventieprogramma gereed geweest voorafgaand aan de bestuursconferentie. 

Dit is echter vanwege de afstemming met andere diensten en besturen in Noord-Brabant niet 

mogelijk. Concreet benodigde aanvullende middelen zullen onderdeel uitmaken van het voorstel 

inzake het interventieprogramma (beoogd november 2017). 

Informatievoorziening aan gemeenten en bedrijven 

De regionale brandweer zal na besluitvorming door uw bestuur over dit voorstel een “uitsnede” 

maken per gemeente met één of meerdere risicorelevante bedrijven. Deze uitsnede zal ter 

kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden, onder 

verwijzing naar uw besluit tot opdracht voor het uitwerken van een meervoudige, programmatische 

aanpak. Desgewenst kunnen de bevindingen per gemeente worden toegelicht. Indien relevant zal 

ook de gemeentelijke paragraaf uit het regionaal risicoprofiel worden aangepast en worden 

aangeboden. 

 

De bedrijven die zijn bezocht door de omgevingsdienst en door Vigiles zullen op hoofdlijnen 

informatie ontvangen over besluitvorming over dit voorstel. 
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Procesgang 

Processtap Datum 

KMT ter goedkeuring 29-05-2017 

Dagelijks Bestuur ter instemming 26-06-2017 

Algemeen Bestuur ter vaststelling 7-07-2017 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven dat is ontstaan na 

inspecties en quick scans door omgevingsdienst en veiligheidsregio.  

2. De conclusie over te nemen dat het risicobeeld aanleiding geeft om de veiligheidssituatie 

te verbeteren middels een meervoudige, programmatische, aanpak; 

3. Brandweer Brabant-Noord opdracht te verstrekken tot het opstellen van een 

interventieprogramma in samenwerking met omgevingsdienst Brabant-Noord en 

bedrijven. Hierbij dient onderkend te worden dat het aandeel van de veiligheidsregio 

Brabant-Noord in het interventieprogramma zeer waarschijnlijk enkel uitvoerbaar is na 

versteviging van de taakuitvoering door Brandweer Brabant-Noord; 

4. Brandweer Brabant-Noord opdracht te geven om het risicobeeld per gemeente ter 

kennisgeving aan te bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 

betreffende gemeenten. 

 

 
Akkoord 

Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 
 

Bijlage(s) 

 Bijlage 1: Overzicht risicorelevante bedrijven Brabant-Noord 

 Bijlage 2: Infographic “stand van veiligheid bij risicorelevante bedrijven in 

Brabant-Noord” 

 Bijlage 3: Eindrapport “Quickscans Industriële veiligheid VRBN” door Vigiles 

 Bijlage 4: Rapportage “Inventarisatie Risicorelevante bedrijven” door Omgevingsdienst 

Brabant-Noord 
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Naam bedrijf Adres Plaats Gemeente

Royal Fireworks/Cafferata Canadabaan 8 Nistelrode Bernheze

Stichting Duurzaam landleven Bernheze Nieuwe Steeg 2 Heeswijk-Dinther Bernheze

Campina Holland Cheese b.v. Hoogeindsestraat 31 Rijkevoort Boxmeer

MSD Animal Health Wim de Korverstraat 35 Boxmeer Boxmeer

Aspen Boseind 17 Boxtel Boxtel

Distrifresh b.v. van Salmstraat 64 Boxtel Boxtel

Vion Boxtel b.v. Boseind 10 Boxtel Boxtel

A.U.V. Coöperatieve Nederlandse Veterinair 

Farmaceutische Groothandel U.A.  

Beversestraat 23 Cuijk Cuijk

Aviko Precooked Potato Products b.v. Korte Oijen 2 Katwijk Cuijk

Blokland Coldstores b.v. Simon Homburgstraat 14 Cuijk Cuijk

Fleuren tankopslag Havenlaan 14 Katwijk Cuijk

Nutricia Cuijk b.v. Grotestraat 91 Cuijk Cuijk

Teeuwissen Coldstore Cuijk b.v. Korte Oijen 6 Katwijk Cuijk

Hovu vleeshandel Van Leeuwenhoekweg 38 Schijndel Meierijstad

Profclean Nederland b.v. Duinweg 4a Schijndel Meierijstad

Van Swaay duurzaam hout Vlagheide 2 Schijndel Meierijstad

Coldservice Group De Amert 401 Veghel Meierijstad

FrieslandCampina DMV b.v. N.C.B.-laan 80 Veghel Meierijstad

Inlandterminal Veghel Macaroniweg 3 -5 Veghel Meierijstad

Intracare Voltaweg 4 Veghel Meierijstad

Mars Nederland b.v. Taylorweg 5 Veghel Meierijstad

Sligro Food Group Nederland b.v. Doornhoek 4050 Veghel Meierijstad

Van der Broek Olie b.v. Doornhoek 4115 Veghel Meierijstad

Landgoed de Princepeel b.v. Volkelseweg 57 Wilbertoord Mill en Sint Hubert

Ball Packaging Parallelweg 1 Oss Oss

De Kock Hescheweg 223 Oss Oss

Dreumex b.v. Dommelstraat 1 Oss Oss

DRT Vloeren Landweerstraat Zuid 140 Oss Oss

LPS Benelux b.v. Randmeer 36 Oss Oss

ND Logistics Markermeer 1 Oss Oss

OOC Terminals Waalkade 17c Oss Oss

Pivot Park Molenstraat 110 Oss Oss

Spectro b.v. Grevelingenmeer 2 Oss Oss

Synthomer IJsselstraat 41 Oss Oss

Unilever Nederland Food Factories b.v. Molenweg 80 Oss Oss

ENN Clean Fuel b.v. Waalkade 4 Oss Oss

VOS Silo Logistics Waalkade 13 Oss Oss

Afvalstoffendienst Titaniumlaan 1 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Baril Coatings Zilverenberg 9 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Bostik b.v. De Voerman 8 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Campina Buttergold b.v. Pieter Langendijksingel 2 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Diepop (Vrieskade) Veemarktkade 9a 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Emgas De Steenbok 20 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Heineken Nederland b.v. Rietveldenweg 25 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Nedis De Tweeling 28 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Pit Point tankstation Molenstraat 9 Rosmalen 's - Hertogenbosch

SPS Zilverenberg 16 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Vitelco b.v. Veemarktkade 19 's - Hertogenbosch 's - Hertogenbosch

Kronenburg Molenveld 5 Wanroij Sint Anthonis

L.B.B. Aben b.v. Broeksteen 3 Wanroij Sint Anthonis

Stichting Cleanergy Wanroij Straatscheveld 2 Wanroij Sint Anthonis
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Naam bedrijf Adres Plaats Gemeente

B & C Ultrafiltratie Vliegeniersstraat 17 Uden Uden

C & T Technics Frontstraat 12a Uden Uden

Coors Tek Frontstraat 4 Uden Uden

Coppens Warenhuis Lagenheuvelstraat 11 Volkel Uden

PEKA Kroef b.v. Beukenlaan 61 Odiliapeel Uden

Schumacher Plating b.v. Vliegeniersstraat 14 Uden Uden

Van der Ven Vloertechniek Koperslagerstraat 16 Uden Uden



QUICK-SCAN BRANDVEILIGHEID
Inzicht in de ‘stand van veiligheid’ bij de risicorelevante bedrijven in BN
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1 INLEIDING 
 

1.1 Achtergrond  
De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaats gevonden bij 
bedrijven, die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het 
productieproces. De incidenten hadden een grote impact op de omgeving.  
 
Naar aanleiding van de incidenten heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in 
2015 een quick-scan uitgevoerd naar de zogenaamde ‘stand van veiligheid’ bij bedrijven, 
waar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. In 2016 is in het 
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) afgesproken dat eenzelfde onderzoek 
uitgevoerd wordt voor de bedrijven, die vallen in het beheersgebied van de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.  
 
In opdracht van de veiligheidsregio Brabant-Noord is dit onderzoek in 2016 uitgevoerd. Doel 
van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ‘stand van veiligheid’. Daarnaast wenst 
de veiligheidsregio inzicht in de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de inhaalslag. 
In totaal zijn 59 bedrijven bezocht. De selectie van de bedrijven heeft plaats gevonden door 
de Omgevingsdienst in samenwerking met de Veiligheidsregio. Een overzicht van de 
bedrijven is opgenomen in bijlage 1. Deze rapportage beschrijft de systematiek en 
resultaten van het onderzoek voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

1.2 Integrale benadering  
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant-Noord, de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Separaat aan 
de quick-scan hebben de Omgevingsdiensten de bedrijven geïnspecteerd. Hierbij is onder 
andere beoordeeld in hoeverre de omgevingsvergunning, de risicokaart en de 
uitgangspunten van een eventueel opgestelde kwantitatieve risicoanalyse (QRA) actueel 
zijn. De inspecties zijn waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere inspectieprogramma van 
de Omgevingsdiensten. 

1.3 Uitgangspunten  
Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Voor 
ongeveer 700 bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
werken is aanvullende regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te 
beschermen. Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de Nederlandse 
implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn.  
 
In Brabant-Noord vallen 14 bedrijven onder de werkingssfeer van het Brzo. Deze bedrijven 
worden jaarlijks uitgebreid geïnspecteerd door een team met vertegenwoordigers van de 
Omgevingsdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de veiligheidsregio. 
Omdat deze bedrijven onderdeel uitmaken van een jaarlijks inspectieprogramma en er 
hiermee een adequaat beeld is met betrekking tot de ‘stand van veiligheid’ zijn deze 
bedrijven als onderdeel van de quick-scan niet geïnspecteerd.  

1.4 Inhoud quick-scan 
De mate waarin een inrichting een risico vormt is afhankelijk van de omgeving en de 
maatregelen, die een bedrijf neemt om de risico’s te beheersen. Middels wet- en 
regelgeving worden eisen gesteld aan het voorkomen van en beperken van de gevolgen van 
brand en ongevallen. Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het 
voorkomen van onacceptabele risico’s op de omgeving als gevolg van het transport, de 
opslag, productie en het bewerken van gevaarlijke stoffen.  
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Voor het inzichtelijk maken en meten van de ‘stand van veiligheid’ is in 2015 in opdracht 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een systematiek ontwikkeld. Deze 
systematiek geeft inzicht in de wijze waarop binnen elk bedrijf de risico’s beheerst worden 
en maakt het mogelijk om op basis van scores bedrijven onderling te vergelijken en 
eventueel te prioriteren. De wegingsfactoren zijn tot stand gekomen op basis van ‘expert 
judgement’, waarbij de verschillende vakgebieden van de veiligheidsketen 
vertegenwoordigd waren.  
 
In samenwerking met medewerkers van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost is de ontwikkelde systematiek middels twee validatiesessies beoordeeld. Hierbij is 
getoetst in hoeverre de onderwerpen uit de quick-scan volledig zijn om een goede 
inschatting te maken van het risicoprofiel en de risicobeheersing.   

1.5 Uitvoering  
De quick-scan bestond uit een dossieronderzoek, een gesprek en een rondgang bij de 
bedrijven. In het dossieronderzoek zijn de afgegeven vergunningen doorgenomen en 
beoordeeld op actualiteit. Indien er aanleiding toe was heeft daarnaast een voorbespreking 
plaats gevonden met de adviseur of toezichthouder van de Veiligheidsregio. Deze 
bespreking had als doel om inzicht te krijgen in de historie en eventuele aandachtspunten 
naar aanleiding van eerdere inspecties.  
 
De resultaten van de quick-scan zijn beschreven in een uitgebreide checklist. Wanneer 
recent al een uitgebreide inspectie had plaatsgevonden, is de checklist samen met de 
adviseur of toezichthouder van de Veiligheidsregio ingevuld. Bij de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost is deze werkwijze bij twee bedrijven toegepast.  

1.6 Demarcatie  
Bij het uitvoeren van de quick-scan is gezocht naar een evenwicht tussen diepgang en 
snelheid. Een quick-scan kan immers onmogelijk de diepgang hebben van een uitgebreide 
inspectie of nulmeting. Een aantal bedrijven was zodanig omvangrijk dat de quick-scan op 
basis van steekproeven heeft plaats gevonden. Deze werkwijze is bij 10 bedrijven toegepast.   

1.7 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoek systematiek. De navolgende hoofdstukken 3 tot en met 
7 geven de resultaten van de quick-scan weer. Hierbij zijn de resultaten van de quick-scan 
per deelaspect weergegeven. Door middel van voorbeelden worden de resultaten 
toegelicht. De voorbeelden zijn ontleend aan de quick-scan bij bedrijven in het 
beheersgebied van zowel de Veiligheidsregio Brabant-Noord als de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. In hoofdstuk 8 zijn de samenvattende conclusies en aanbevelingen 
weergegeven.  
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2 Systematiek 
 

2.1 Inleiding  
De quick-scan is gebaseerd op twee pijlers: het risicoprofiel en de risicobeheersing. Binnen 
het risicoprofiel zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten beoordeeld. Daarnaast 
zijn de (mogelijke) effecten op de omgeving beoordeeld. Beide aspecten zeggen iets over 
het inherente risico van bedrijven en zijn moeilijk te beïnvloeden. Bedrijven hebben immers 
bepaalde gevaarlijke stoffen nodig voor het productieproces of zijn juist gespecialiseerd in 
de productie van de gevaarlijk stoffen. Als gevolg hiervan kunnen er bij incidenten mogelijke 
effecten op de omgeving ontstaan.   
 
De mate waarin de risico’s door bedrijven beheerst worden is wel te beïnvloeden. In de 
quick-scan is beoordeeld in hoeverre de risico’s door de bouwkundige, installatietechnische 
en organisatorische maatregelen beheerst worden tot een acceptabel niveau. Voor het 
vaststellen van de ondergrens is aansluiting gezocht bij de wet- en regelgeving op het 
gebied van brand- en industriële veiligheid. Naast de risico beheersende maatregelen is de 
veiligheidscultuur beoordeeld. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de pijlers weer van de 
quick-scan.  
 

Risicoprofiel Risicopotentieel 

Omgeving 

Risicobeheersing Brandveiligheidsvoorzieningen 

Noodorganisatie 

Cultuur 

Tabel 2.1: pijlers quick-scan 

 
Onderstaande paragrafen geven een toelichting op de vijf onderwerpen van de quick-scan.  

2.2 Risicopotentieel 
Binnen het ‘risicopotentieel’ zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen beoordeeld. Als onderdeel van deze pijler is beoordeeld in 
hoeveel en welke gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen. Daarnaast is beoordeeld in 
hoeverre binnen de inrichting een verhoogd risico is op het ontstaan van brand en het 
afgelopen jaar incidenten binnen de inrichting hebben plaats gevonden.   

2.3 Omgeving  
Binnen de pijler omgeving is een inschatting gemaakt van de effecten op de omgeving als 
gevolg van calamiteiten binnen de inrichting. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens 
van de risicokaart en (indien aanwezig) de kwantitatieve risicoanalyse. Beoordeeld is in 
hoeverre binnen de risicocontouren van het bedrijf kwetsbare objecten of vitale 
infrastructuur liggen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aantal personen in het 
effectgebied. Ten slotte is beoordeeld in hoeverre als gevolg van een naastgelegen bedrijf 
escalatie te verwachten is naar het betreffende risicobedrijf.  

2.4 Brandveiligheidsvoorzieningen 
De mate waarin risico’s worden beheerst is in belangrijke mate afhankelijk van de 
bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen. Het normatief kader 
wordt gevormd door het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning, activiteit milieu. Voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) als 
uitgangspunt gehanteerd.  
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2.5 Noodorganisatie 
Naast de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen speelt de 
noodorganisatie een belangrijke rol in het beheersen van de risico’s. In de quick-scan is 
beoordeeld in hoeverre de bedrijven beschikken over een adequate noodorganisatie en de 
noodorganisatie qua omvang, opleiding en bijscholing is afgestemd op de risico’s. Daarnaast 
is beoordeeld in hoeverre de procedures eenduidig zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan 
en dit noodplan periodiek wordt geactualiseerd. Ten slotte is beoordeeld in hoeverre 
binnen de inrichting een actueel gevaarlijke stoffen register aanwezig is en de planvorming 
van de brandweer actueel is ten aanzien van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de 
brandveiligheidsvoorzieningen.   

2.6 Cultuur 
Als onderdeel van de quick-scan is de veiligheidscultuur beoordeeld. Hierbij is beoordeeld in 
hoeverre bedrijven een proactief veiligheidsbeleid voeren. Staat veiligheid ‘in the picture’ 
en is er voldoende lerend vermogen bij de bedrijven. Alle bedrijven zijn gescoord volgens de 
cultuurladder van Parker en Hudson

1
. Daarnaast is beoordeeld of de aandacht voor 

(brand)veiligheid eenduidig is belegd.  
 

 

 
 

 

 
1 Parker D, Hudson PT. Understanding your culture. EP 2001-5124, Shell International Exploration and Production, 2001. 
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10% 

30% 

24% 

36% 

3 Resultaten risicopotentieel 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot het risicopotentieel.  

3.1 Inleiding  
Binnen het ‘risicopotentieel’ zijn de risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen beoordeeld. Als onderdeel van deze pijler zijn de volgende 
aspecten beoordeeld: 
 Het maatgevende incidentscenario; 
 De opgeslagen gevaarlijke stoffen; 
 Het risico op het ontstaan van brand; 
 De incidenthistorie.  
Onderstaande paragrafen beschrijven de resultaten van de inventarisatie. Paragraaf 3.2 
beschrijft de kenmerken met betrekking tot het risicoprofiel van Brabant-Zuidoost.  

3.2 Risicoprofiel Brabant-Noord 
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door veel bedrijven in 
de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en 
bedrijven, die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees. Daarnaast liggen er 
in het verzorgingsgebied veel productiebedrijven. De bedrijven kenmerken zich door grote 
bedrijfsgebouwen, die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de 
bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich geen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie 
van gevaarlijke stoffen. 

3.3 Type scenario’s  
Voor de verschillende inrichtingen is beoordeeld welke scenario’s te verwachten zijn. Hierbij 
is onderscheid in een explosief, toxisch scenario of brandscenario. Beoordeeld is welk 
scenario of welke combinatie van scenario’s maatgevend is met betrekking tot de effecten 
op de omgeving. Tabel 3.3 geeft de resultaten in percentages en absolute aantallen weer. 
 

 Aantal % 

Explosief 6 10% 

Brand 18 30% 

Toxisch 14 24% 

Combinatie 21 36% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 3.3: Type scenario’s 

 

 
Bij 14 bedrijven is een toxisch scenario maatgevend. Bij deze bedrijven vindt opslag van 
giftige of corrosieve stoffen plaats. De opslag van deze gevaarlijke stoffen is bij deze 
bedrijven ondergeschikt aan de effecten als gevolg van een brand. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aan het afvalwater worden 
gedoseerd kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen toegevoegd. Het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen als gevolg van een lekkage is maatgevend met betrekking tot de effecten 
op de omgeving. Als gevolg van een brand zal de omgeving geen hinder ondervinden.  
 
Bij een klein deel van de onderzochte bedrijven (10%) is sprake van een explosief scenario. 
Dit zijn mestvergistingsinstallaties en LNG/CNG tankstations. Binnen het beheersgebied van 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn 4 mestvergistingsinstallaties en 1 CNG/LNG 
tankstation. Bij 18 bedrijven is een brandscenario maatgevend is voor de effecten op de 
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33% 

19% 9% 

36% 

3% 0% 

omgeving. Het risico op het vrijkomen van deze gevaarlijke stoffen staat niet in verhouding 
tot de giftige verbrandingsproducten die vrijkomen bij een brand. De vijf bedrijven zijn 
voornamelijk opslag- en distributiebedrijven. 
 
De overige bedrijven kenmerken zich door een gecombineerde gevaarssetting. Bij deze 
bedrijven worden zowel brandbare, giftige als corrosieve stoffen opgeslagen. Daarnaast is 
er een aantal gebouwen waar naast de opslag van giftige en/of corrosieve stoffen grote 
brandcompartimenten zijn gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor veel oude koel- en 
vrieshuizen. Naast het risico op het vrijkomen van ammoniak uit de koelinstallatie, zijn veel 
koelhuizen geïsoleerd door middel van brandbare isolatie. Een brand zal zich hierdoor snel 
uitbreiden en forse impact hebben op de omgeving.  

3.4 Hoeveelheid en soort opgeslagen gevaarlijke stoffen 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld hoeveel en welke klasse ADR geclassificeerde 
stoffen worden opgeslagen. Hierbij is uitgegaan van de vergunde hoeveelheden. Wanneer 
de hoeveelheden niet eenduidig in de omgevingsvergunning waren opgenomen, is 
uitgegaan van de geconstateerde hoeveelheden. In onderstaande tabel is de hoeveelheid 
ADR geclassificeerde stoffen weergegeven.  
 

 Aantal % 

Minder dan 10 ton 18 31% 

10 – 50 ton 12 20% 

50 – 100 ton 5 9% 

100 – 1.000 ton 22 37% 

1000 – 10.000 ton 2 3% 

Meer dan 10.000 ton 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 3.4: Hoeveelheden ADR geclassificeerde stoffen  

 

Daarnaast is beoordeeld welke gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Hierbij is aansluiting 
gezocht bij de verschillende PGS richtlijnen.  

 Ammoniakkoelinstallaties: PGS 13 3.4.1
Van de bezochte bedrijven maken 18 bedrijven (31%) onderdeel uit van de quick-scan 
vanwege de aanwezigheid van een ammoniakkoelinstallatie. Deze koelinstallaties vallen 
onder de werkingssfeer van de PGS 13. De PGS maakt in de voorschriften onderscheid naar 
de capaciteit van de koelinstallatie (tot 3.000 kg, 3.000 – 5.000 kg en groter dan 5.000 kg).   
 
Bij de helft van de bedrijven heeft de koelinstallatie een inhoud van 3.000 – 5.000 kg. 
Slechts drie bedrijven hebben een koelinstallatie met meer dan 5.000 kg ammoniak. Deze 
bedrijven zijn ARIE-plichtig. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving moeten 
deze bedrijven de risico’s voor de medewerkers en de omgeving identificeren en evalueren 
in een Aanvullende Risico Inventarisatie en –Evaluatie (ARIE).  
 
Opgemerkt moet worden dat als onderdeel van de quick-scan is gekeken naar de capaciteit 
van de afzonderlijke installaties, aangezien deze maatgevend is met betrekking tot het 
risico. Een deel van de bedrijven beschikt over meerdere koelinstallaties, waardoor de 
weliswaar meer dan 5.000 kg ammoniak binnen de inrichting aanwezig is, maar de 
capaciteit van de afzonderlijke systemen kleiner is dan 5.000 kg. Twee bedrijven beschikken 
over een koelinstallatie met een capaciteit groter dan 10.000 kilo ammoniak.  
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28% 

56% 

6% 10% 

65% 

25% 

2% 
8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: PGS 15  3.4.2
Bij nagenoeg alle bezochte bedrijven vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
plaats. Hierbij moet gedacht worden aan opslag in vaten, cans, flessen of IBC’s. Deze opslag 
van gevaarlijke stoffen in emballage valt onder de werkingssfeer van de PGS 15. Bij de 
meeste bedrijven vindt de opslag plaats in brandveiligheidskasten of kluizen met een 
maximale opslagcapaciteit van 10 ton.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeventien bedrijven beschikken over één of meerdere opslagvoorzieningen met een 
opslagcapaciteit groter dan 10 ton. Bij een voorziening met een opslagcapaciteit groter dan 
10 ton moet een beschermingsniveau worden vastgesteld. Het beschermingsniveau is 
afhankelijk van de aard en risico’s van de gevaarlijke stoffen. Bij de opslag van 
brandgevaarlijke stoffen of zeer toxische stoffen moet worden voorzien in een 
automatische brandblusinstallatie (beschermingsniveau 1). Bij twaalf bedrijven is deze 
installatie op basis van de omgevingsvergunning noodzakelijk en aanwezig.   
 
Voor stoffen met een beperkter (brand)risico kan volstaan worden met een 
beschermingsniveau 2(a). Dit beschermingsniveau veronderstelt dat een brand door de 
brandweer beheerst kan worden. De beheersbaarheid van een brand wordt dus afhankelijk 
van een doelmatige inzet van de brandweer. Naast een principiële overweging over de rol 
van de brandweer in het brandveiligheidsconcept voor een inrichting kunnen vraagtekens 
gezet worden bij de mogelijkheden van de brandweer. Deze zijn in veel gevallen beperkt. 
Hoewel de PGS 15 als Best bestaande Techniek (BBT) wordt gehanteerd, kunnen wel 
vraagtekens gesteld worden bij toepassing van dit beschermingsniveau.  
 

Beschermingsniveau 2: opslag gevaarlijke stoffen Oss 

Bij een bedrijf dat is gespecialiseerd is de productie van verschillende reinigingsmiddelen 
vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats. Opslag van producten vindt 
plaats in verschillende opslagvoorzieningen. Vier opslagvoorzieningen zijn voorzien van 
beschermingsniveau 2. Voor een adequate brandweerinzet is voorzien in een 
blusschuiminstallatie, die in geval van brand door de brandweer moet worden gevoegd. 
Met de opkomsttijd van de brandweer kan echter niet gegarandeerd worden dat het 
brandoppervlak beperkt is en een inzet door de brandweer doelmatig is.  

 Aantal % 

Minder dan 3000 kg 5 28% 

3.000 – 5.000 kg  10 56% 

5.000 – 10.000 kg 1 6% 

Meer dan 10.000 kg  2 10% 

Totaal (n=18) 18 100% 

Tabel 3.4.1: Opslagvoorzieningen PGS 13  

 

 Aantal % 

< 10.000 kg 31 65% 

>10.000 kg beschermingsniveau 1 12 25% 

>10.000 kg beschermingsniveau 2 1 2% 

>10.000 kg beschermingsniveau 3 4 8% 

Totaal (n=48) 48 100% 

Tabel 3.4.2: PGS 15 categorieën  
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Bovenstaande geldt in beperktere mate ook voor beschermingsniveau 3. Voor gevaarlijke 
stoffen met een beperkt brandrisico en toxiciteit is beschermingsniveau 3 of 4 van 
toepassing. Deze beschermingsniveau veronderstelt dat het risico zodanig laag is, dat 
aanvullende brand beheersende maatregelen niet nodig zijn. Hoewel de opgeslagen stoffen 
een hoog vlampunt hebben en beperkt toxisch zijn, kunnen als geval van een brand nog 
steeds aanzienlijke effecten ontstaan. Een voorbeeld is opgenomen in onderstaand kader.  
 

Beschermingsniveau 3: Opslag van gevaarlijke stoffen Son en Breugel 

Bij een productie- en opslagbedrijf vindt opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
plaats in twee geschakelde hallen. De opgeslagen gevaarlijke stoffen zijn onbrandbaar of 
hebben een hoog vlampunt. Daarnaast zijn de stoffen beperkt toxisch. Het effectgebied 
(1% letaliteit) als gevolg van een brand bedraagt volgens de risicokaart echter 850 meter. 
Binnen dit effectgebied liggen een kinderdagverblijf  en een aantal gebouwen waar zich 
veel personen kunnen bevinden. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich in het effectgebied 
meer dan 1000 personen bevinden. Hoewel er de afgelopen jaren meerdere  inspecties 
hebben plaats gevonden, is beperkt aandacht besteed aan de risico’s op het ontstaan van 
brand. Daarnaast is ingestemd met een aantal afwijkingen ten opzichte van de PGS 15.  

 
Geadviseerd wordt om voor toepassing van beschermingsniveau 2 en 3 in samenwerking 
met de Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant beleid te 
ontwikkelen. Geadviseerd wordt de noodzakelijke randvoorwaarden, effecten op de 
omgeving en de relatie met het toezichtprogramma en –frequentie hierbij te beschouwen.  

 Opslag van overige gevaarlijke stoffen 3.4.3
De meeste bedrijven maken onderdeel uit van de quick-scan vanwege de opslag van 
gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15) of de aanwezige ammoniakkoelinstallatie (PGS 13). 
Naast deze opslag beschikt een deel van de bedrijven (14 bedrijven, 17%) over een 
afleverinstallatie voor dieselolie ten behoeve van het (interne) transport. Daarnaast vindt bij 
een groot deel van de bedrijven opslag van zuren en logen in bovengrondse tanks plaats. 
Deze opslag vindt plaats ten behoeve van reiniging van procesinstallaties en het 
neutraliseren van afvalwater. Vooral bij bedrijven in de voedingsmiddelen was deze opslag 
aanwezig. Hier vond daarnaast opslag van stikstof, zuurstof en kooldioxide plaats. 

3.5 Brandrisico  
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre er binnen de inrichting een 
verhoogd risico is op het ontstaan van brand. Hierbij is rekening gehouden met de 
aanwezige voorzieningen om dit risico te beheersen. Bij 2 bedrijven (4%) is geconcludeerd 
dat er een verhoogd risico is op het ontstaan van brand. Opgemerkt moet worden dat het – 
vanwege het karakter van de quick-scan, lastig is om te beoordelen in hoeverre binnen een 
inrichting een verhoogd risico is op het ontstaan van brand.  

3.6 Incidentenhistorie  
Uit de gegevens van de meldkamer (GMS) blijkt dat bij 5 bedrijven (8%) in 2015 een incident 
heeft plaatsgevonden, waarvoor de overheidsbrandweer opgeroepen is. De ongewenste en 
onechte brandmeldingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De incidenten hebben 
niet allemaal betrekking op een brand.  
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8% 

0% 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij Nutricia in Cuijck woedde in 2015 een grote brand. Bij de andere bedrijven was sprake 
van een arbeidsongeval of een beginnende brand, die door de overheidsbrandweer is 
geblust. 

 
 

 Aantal % 

Geen 54 92% 

1 – 5 5 8% 

>5  0 0% 

Totaal (n=59) 17 100% 
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4 Resultaten omgeving 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot het risico van de inrichtingen op de omgeving.  

4.1 Inleiding  
Binnen de pijler ‘omgeving’ is beoordeeld in hoeverre de inrichtingen als gevolg van 
calamiteiten een verhoogd risico vormen op de omgeving. Binnen deze pijler zijn de 
volgende aspecten beoordeeld: 
 Het effectgebied; 
 Het aantal personen in het effectgebied; 
 De aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten in het effectgebied; 
 De aanwezigheid van vitale infrastructuur in het effectgebied; 
 Het risico op branduitbreiding en escalatie. 

4.2 Effectgebied 
Beoordeeld is in hoeverre als gevolg van incidenten effecten op de omgeving te verwachten 
zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de risicokaart en (indien aanwezig) de 
kwantitatieve risicoanalyse. Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is erop gericht om 
de effecten op de omgeving te beperken. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen vormt 
hierin het wettelijk kader. In het Bevi wordt onderscheid gemaakt in inrichtingen met een 
hoog risico en categoriale inrichtingen. Voor categoriale inrichtingen zijn in de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) effectafstanden opgenomen. Voor de inrichtingen met 
een hoog risicoprofiel moeten de externe veiligheidsrisico’s op basis van een kwantitatieve 
risicoanalyse worden bepaald.   
 
In de quick-scan is met betrekking tot het effectgebied aansluiting gezocht bij de 1% 
letaliteitsafstand. Dit is de effectafstand waarbij 1% van de bevolking overlijdt als gevolg van 
de vastgestelde scenario’s. Een aantal inrichtingen is niet opgenomen in de risicokaart of de 
risicokaart vermeldt geen 1% letaliteitsafstand. Voor deze bedrijven is een inschatting van 
het effectgebied gemaakt. De effectafstand is hierbij - indien mogelijk -  overgenomen van 
bedrijven met soortgelijke opslag of installaties. Bij een aantal inrichtingen zijn de risicovolle 
activiteiten gesaneerd of nog niet gerealiseerd. In dit geval is eveneens een inschatting 
gemaakt van het effectgebied.  
 
Uit de quick-scan blijkt dat deze 1 % letaliteitsafstand bij 22% van de bedrijven zich beperkt 
tot de inrichtingsgrenzen. Bij 56% van de inrichtingen is de afstand beperkt tot een afstand 
van 250 meter. Bij 22% is deze effectafstand groter dan 250 meter. Bij deze bedrijven vindt 
in grote hoeveelheden opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats of vindt 
significante opslag van brandbaar gas plaats. Geen van de bedrijven hebben een 
effectgebied groter dan 1000 meter.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aantal % 

Effecten beperkt tot grenzen inrichting 13 22% 

Effecten buiten inrichting < 250 meter 33 56% 

Effecten buiten inrichting: 250 – 1000 
meter 13 

22% 

Effecten buiten de inrichting: > 1000 
meter 0 

0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.2: Omvang effectgebied  
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0% 0% 

88% 

2% 
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2% 

 
De mate waarin de risicokaart actueel is, is als onderdeel van de quick-scan niet beoordeeld 
en geregistreerd. Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek van de Omgevingsdienst. Wel 
is geconstateerd dat de risicokaart niet voor alle bedrijven actueel is. De risicokaart wordt 
niet consequent geactualiseerd na afgifte van een nieuwe omgevingsvergunningen. 
Daarnaast zijn de uitgangspunten met betrekking tot de opgeslagen gevaarlijke stoffen en 
type installatie niet in alle gevallen actueel.  

4.3 Kwetsbare objecten  
Kwetsbare objecten vragen in geval van calamiteiten bijzondere aandacht voor de 
hulpdiensten. Kwetsbare objecten zijn woningen, gebouwen waar zich veel personen 
bevinden en gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of 
gehandicapten. Een groot deel van de inrichtingen bevindt zich op industrieterreinen 
waardoor er binnen het invloedsgebied zich geen kwetsbare objecten bevinden. Uit de 
quick-scan blijkt dat ongeveer 14% van de onderzochte bedrijven (8 bedrijven) een 
invloedsgebied heeft, waarbinnen (beperkt) kwetsbare objecten liggen. 
 

 
 

 
Bij vier bedrijven bevinden zich in het effectgebied gebouwen met een groot aantal 
personen, zoals kantoorgebouwen, een zwembad en winkels.  

4.4 Vitale infrastructuur  
Naast de aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten kan een incident ook effect 
hebben op de infrastructuur in de omgeving van bedrijven. Beoordeeld is in hoeverre in het 
effectgebied auto(snel)wegen, spoorwegen of waterwegen liggen.  
 

 
 

Bij vier bedrijven ligt een spoorlijn in het effectgebied. Bij één bedrijf ligt een snelweg in het 
effectgebied. Autowegen of provinciale wegen zijn in het kader van de quick-scan niet als 
vitale infrastructuur beschouwd.  

 Aantal % 

Nee 51 86% 

Kinderdagverblijf 1 2% 

Verzorgingstehuis 0 0% 

Ziekenhuis 0 0% 

Woningen, woonschepen, woonwagens 3 5% 

Gebouwen met veel personen 4 7% 

Recreatieterreinen 0 0% 

Overig 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.3: kwetsbare objecten in effectgebied 

 Aantal % 

Nee 54 92% 

Ja, vaarwater 1 2% 

Ja, spoorlijn (personenvervoer) 4 8% 

Ja, auto(snel)weg 0 2% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.4: Hinder omgeving 
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4.5 Risico op branduitbreiding en escalatie 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre er als gevolg van brand risico is 
op branduitbreiding van of naar naastgelegen bedrijven. De mate waarin brandoverslag 
plaats vindt is onder andere afhankelijk van de vuurbelasting in de gebouwen en de 
aanwezige preventieve voorzieningen.  
 

 

Uit de quick-scan blijkt daarnaast dat bij 22 van de onderzochte bedrijven kans is op 
branduitbreiding van en/of naar naastgelegen bedrijven (37%). Veelal is dit het geval bij 
inrichtingen, die op oude industrieterreinen liggen. Bedrijven zijn hier vaak op korte afstand 
van elkaar gesitueerd, waarbij er vaak geen aanvullende maatregelen zijn genomen om 
brandoverslag tussen bedrijven te voorkomen. Door een hoge vuurbelasting en een 
brandbare dak- en gevelisolatie wordt hier risico op brandoverslag daarnaast vergroot.  
 
Ook op nieuwe industrieterreinen is er bij een aantal bedrijven een reel risico op 
brandoverslag. De afstand tussen bedrijven is hier niet altijd afgestemd op de vuurbelasting 
en het te verwachten brandverloop. In het Bouwbesluit wordt geen rekening gehouden met 
de vuurbelasting in gebouwen en het risico op brandoverslag. In het bestemmingsplan is 
vaak een afstand van vijf meter als bebouwingsvrije zone ten opzichte van de perceelgrens 
opgenomen. Hiermee wordt verondersteld dat een brandwerendheid van 60 minuten 
aanwezig is. Bij bedrijven met een aanzienlijke opslag van brandbare producten is deze 
afstand onvoldoende om brandoverslag tussen gebouwen te voorkomen.   
 
Ook de eisen uit de PGS normen zijn gebaseerd op veelal oude kengetallen en 
uitgangspunten. Hierin zijn veelal ook standaard afstanden van 5 en 10 meter opgenomen 
om brandoverslag naar een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen te voorkomen. Hierin  
wordt eveneens geen rekening gehouden met de vuurbelasting en het te verwachten 
brandverloop.  
 

Risico op brandoverslag: opslagtank waterstofperoxide Lieshout 

Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van voedingssupplementen, 
reinigings- en desinfectiemiddelen voor de veehouderij wenst een opslagtank te 
realiseren voor de opslag van waterstofperoxide. De opslagtank is geprojecteerd op een 
afstand van vijf meter van de erfgrens. Waterstofperoxide is sterk brand bevorderend. In 
de omgevingsvergunning worden beperkt eisen gesteld aan de afstand tot de inrichting 
en de brandwerendheid van de gevel van het bedrijf. In geval van brand is er hierdoor 
een reëel risico op het bezwijken van de tank en een explosieve verbranding.  

 
De brandwerendheid van een opslagvoorziening of de afstanden tussen gebouwen en 
opslag van gevaarlijke stoffen zijn veelal gebaseerd op (bestaande) uitgangspunten uit het 
Bouwbesluit en de PGS normen. Geadviseerd wordt echter om de afstand of 
brandwerendheid van te stellen om basis van een risicogerichte benadering, waarbij een 

 Aantal % 

Nee  37 63% 

Reëel risico op branduitbreiding van 
naastgelegen bedrijven 9 15% 

Reëel risico op branduitbreiding naar 
naastgelegen bedrijven 3 5% 

Reëel risico op branduitbreiding van en 
naar naastgelegen bedrijven  10 17% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 4.5: risico’s naastgelegen bedrijven 
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zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de brandwerendheid/afstand en de 
vuurbelasting (brandduur) en het te verwachten brandverloop. 
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5 Resultaten brandveiligheidsvoorzieningen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de aanwezigheid van de bouwkundige en 
installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen.  

5.1 Inleiding  
Binnen de pijler brandveiligheidsvoorzieningen is beoordeeld in hoeverre de bouwkundige 
en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen conform het Bouwbesluit en de PGS 
voorschriften aanwezig zijn. Binnen deze pijler zijn de volgende aspecten beoordeeld: 
 De indeling in brandcompartimenten; 
 De kwaliteit van de brandwerende scheidingsconstructies; 
 De aanwezigheid van bluswater; 
 De bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
 De bluswateropvang; 
 De aanwezigheid van (brand)veiligheidsinstallaties; 
 De kwaliteit van brandveiligheidsinstallaties. 
Naast bovenstaande (afzonderlijke) aspecten is beoordeeld in hoeverre de te onderscheiden 
maatgevende scenario’s door de aanwezige bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen adequaat worden beheerst.  

5.2 Indeling brandcompartimenten 
Het Bouwbesluit en de PGS 15 stellen eisen aan de indeling in brandcompartimenten en 
maximale omvang van een brandcompartiment. Op basis van de PGS 15 moet een 
opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in een apart 
brandcompartiment liggen. Op basis van het Bouwbesluit moet een gebouw zijn ingedeeld 
in brandcompartimenten met een maximale oppervlakte van respectievelijk 2.500 m

2
 voor 

nieuwbouw en 3.000 m
2
 voor bestaande gebouwen. Ook de PGS 15 stelt eisen aan de 

oppervlakte van een brandcompartiment. Deze mag maximaal 2.500 m
2 

bedragen.
 

 
Het Bouwbesluit biedt op basis van artikel 1.3 van het bouwbesluit de mogelijkheid om 
grotere brandcompartimenten te realiseren. In dit geval moet een gelijkwaardig 
veiligheidsniveau aangetoond worden. Algemeen geaccepteerde methoden voor het 
aantonen van een gelijkwaardig veiligheidsniveau zijn de NEN 6060 en de methode 
‘Beheersbaarheid van Brand’. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment is 
hiermee o.a. afhankelijk van de vuurbelasting en de aanvullende brandpreventieve 
voorzieningen. 
 

 

Beoordeeld is in hoeverre de indeling in brandcompartimenten voldoet aan het Bouwbesluit 
en de PGS-richtlijnen. Uit de quick-scan blijkt dat de indeling in brandcompartimenten bij 31 
bedrijven voldoet aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit en de PGS-richtlijnen. Bij 20 

 Aantal % 

Voldoet aan Bouwbesluit / PGS normen 31 52% 

Voldoet aan Bouwbesluit met 
inachtneming methode BvB / PGS normen 20 34% 

Voldoet aan Bouwbesluit  / PGS normen 
maar niet  afgestemd op risico’s 1 2% 

Voldoet niet aan Bouwbesluit  / PGS 
normen en niet afgestemd op risico’s 7 12% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.2: indeling in brandcompartimenten 
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24% 

76% 

bedrijven wordt weliswaar niet voldaan aan de prestatie-eisen, maar mag verondersteld 
worden dat de indeling in brandcompartimenten wel voldoet aan de functionele eisen uit 
het Bouwbesluit. Hoewel de oppervlakte groter is dan de grenswaarde uit het Bouwbesluit, 
is er een beperkte vuurbelasting of is voorzien in een sprinklerinstallatie om een 
uitgebroken brand te beheersen.  
 

Indeling in brandcompartimenten: koelvrieshuis 

Bij één koel- vriesbedrijf is geconstateerd dat opslag plaats vond van brandbare aroma’s. 
Vanwege de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie is in het verleden ingestemd met 
de opslag van aroma’s in één van de opslaghallen. Hierbij is afgeweken van de PGS 15, die 
voorschrijft dat opslag van brandbare vloeistoffen plaats moet vinden in een apart 
brandcompartiment. Door de aanwezigheid van de brandmeldinstallatie vindt weliswaar 
snelle detectie van een brand plaats, maar zal bij aankomst van de brandweer al sprake 
zijn van een onbeheersbare brand.  

 
Bij zeven bedrijven (12%) voldoet de indeling in brandcompartimenten niet aan het 
Bouwbesluit of PGS-richtlijnen. Bij één bedrijf voldoet de indeling in brandcompartimenten 
aan het Bouwbesluit, maar zijn aanvullende voorzieningen wenselijk om te voorkomen dat 
gevaarlijke stoffen als gevolg van een brand vrijkomen.  

5.3 Kwaliteit brandwerende scheidingen 
Hoewel uit de quick-scan blijkt dat de indeling in brandcompartimenten veelal (88%) 
voldoet aan het Bouwbesluit en de PGS-richtlijnen, is de uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies in veel gevallen onvoldoende. Bij 76% van de bedrijven is de 
uitvoering van de brandwerende scheidingen onvoldoende. De tekortkomingen hebben 
onder andere betrekking op: 
 Kabel- en leidingdoorvoeren die niet of onvoldoende  brandwerend zijn afgedicht; 
 Deur- en/of glasconstructies die niet beschikken over de vereiste brandwerendheid;  
 Een onjuiste bevestiging van brandwerende deuren; 
 De afwezigheid van een onafhankelijke hoofddraagconstructie; 
 Een inadequate aansluiting van de brandwerende wand op de dakconstructie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij 14 bedrijven voldoen de brandwerende scheidingen aan de kwaliteitseisen uit het 
Bouwbesluit of de PGS-richtlijnen. Opgemerkt moet worden dat bij een groot deel van deze 
bedrijven een indeling in brandcompartimenten niet noodzakelijk is en er dus geen 
brandwerende scheidingsconstructies aanwezig zijn. Dit is als onderdeel van de quick-scan 
niet als zodanig geregistreerd. De quick-scan geeft met betrekking tot dit aspect een 
vertekend en positiever beeld dan daadwerkelijk het geval is.  
 
Een groot deel van de bedrijven is het afgelopen jaar door de Omgevingsdienst of de 
Veiligheidsregio geïnspecteerd. Opmerkelijk is dat de tekortkomingen hierbij niet door de 
Omgevingsdienst of Veiligheidsregio zijn geconstateerd. Bij een aantal bedrijven is 
geconstateerd dat naar aanleiding van de inspectie weliswaar kabel- en leidingdoorvoeren 
brandwerend zijn afgedicht, maar de uitvoering hiervan onvoldoende was om de vereiste 
brandwerendheid te garanderen.  

 Aantal % 

Uitvoering brandwerende scheidingen 
voldoet aan NEN 6068 en NEN 6069 

14 24% 

Uitvoering brandwerende scheidingen 
voldoet niet aan NEN 6068 en NEN 6069 

45 76% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.3: kwaliteit brandwerende scheidingen 
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Bij drie bedrijven is geconstateerd dat het onderhoud aan de brandwerende scheidingen 
adequaat plaats vond. Deze bedrijven hadden voor het onderhoud contracten met 
gespecialiseerde bedrijven afgesloten. Beide bedrijven zijn relatief nieuwe bedrijven en 
hanteren een hoge veiligheidsstandaard.   

5.4 Bluswatervoorziening 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre voldoende bluswater aanwezig is 
voor het beheersen van de maatgevende incidentscenario’s en de hoeveelheid bluswater 
voldoende is voor het voorkomen van brandoverslag. Als toetskader is hierbij aansluiting 
gezocht bij de beleidsregels ‘bluswatervoorziening en bereikbaarheid’ van de 
Veiligheidsregio. Dit regionale beleidskader beschrijft de noodzakelijke hoeveelheid 
bluswater voor verschillende incidentscenario’s. In het regionale bluswaterbeleid is de 
noodzakelijke hoeveelheid bluswater afgezet tegen het brandverloop en de opschaling van 
de overheidsbrandweer. 
 

 

Uit de quick-scan blijkt dat de bluswatervoorziening bij 61% van de bedrijven voldoet aan 
het regionale beleidskader. De brandkranen in de openbare weg leveren in combinatie met 
open water voldoende capaciteit. Daarnaast beschikt een aantal bedrijven over een 
sprinklerinstallatie. Het doel van deze installatie is om een beginnende brand te beheersen, 
zodat deze door de overheidsbrandweer geblust kan worden. Hiervoor is een beperkte 
hoeveelheid bluswater noodzakelijk.  
 
Bij de overige bedrijven is de aanwezige bluswatervoorziening onvoldoende. Veelal is in de 
nabijheid van de inrichting wel bluswater aanwezig, maar is de capaciteit onvoldoende voor 
het voorkomen van brandoverslag naar naastgelegen compartimenten. Deze bedrijven 
liggen veelal op oude bedrijventerreinen en/of hebben een bovengemiddeld risicoprofiel, 
waardoor meer bluswater nodig is. Daarnaast is in de nabijheid vaak geen open water, zoals 
een kanaal, vijver of brede sloot aanwezig. Op oude bedrijventerreinen geldt de 
bluswaterproblematiek niet alleen voor het risicorelevante bedrijf.  

 
Opgemerkt moet worden dat de noodzaak van voldoende bluswater vaak overschat wordt. 
Voor het voorkomen van brandoverslag is de uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies veelal bepalend. Een slechte uitvoering van de brandwerende 
scheidingsconstructies kan zeer beperkt of niet gecompenseerd worden met bluswater.   
 

 Aantal % 

Openbare bluswatervoorziening 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
brandscenario's 

30 51% 

Bluswatervoorziening op eigen terrein 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
brandscenario's 

6 10% 

Openbare bluswatervoorziening 
aanwezig, echter niet afgestemd op 
maatgevende brandscenario 

16 27% 

Bluswatervoorziening op eigen terrein 
aanwezig, echter niet afgestemd op 
maatgevend brandscenario 

3 5% 

Geen toereikende bluswatervoorziening 
aanwezig 

4 7% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.4: bluswatervoorziening 
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5.5 Bluswateropvang 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre een adequate voorziening voor 
de opvang van bluswater aanwezig is. Uit de resultaten komt naar voren dat bij 38 bedrijven 
(68%) een voorziening voor de opvang van bluswater niet vereist is op basis van de 
omgevingsvergunning of de PGS 15. Hoewel een voorziening op basis van de vergunning of 
PGS richtlijnen niet noodzakelijk is, is bij 4 bedrijven (7%) een voorziening voor de opvang 
van product en bluswater wenselijk om ongewenste verspreiding van brandbare, corrosieve 
of giftige stoffen te voorkomen. De opslag voldoet aan de uitgangspunten van de 
omgevingsvergunning en de PGS-richtlijnen, maar in geval van brand is verspreiding van de 
gevaarlijke stoffen met milieuverontreiniging en/of escalatie waarschijnlijk. 
 

 

 Voor de overige 14 bedrijven (25%) is een voorziening voor de opvang van bluswater 
vereist op basis van de omgevingsvergunning of PGS-normen. Bij 9 bedrijven is een 
adequate voorziening aanwezig en is deze afgestemd op het maatgevend scenario. Uit de 
quick-scan blijkt dat bij vijf bedrijven een adequate voorziening ontbreekt. Veelal is wel een 
voorziening voor de opvang van product en bluswater aanwezig, maar is de 
opvangcapaciteit hiervan onvoldoende. Daarnaast is geconstateerd dat bij een aantal van 
deze bedrijven de opvangcapaciteit weliswaar voldoende is, maar de uitvoering 
onvoldoende is om verspreiding van (brandende) vloeistoffen buiten het compartiment te 
voorkomen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan handbediende schotten of 
bedrijven waarbij de opvangvoorziening niet overeenkomt met de indeling in opslag- en 
brandcompartimenten.  

5.6 Brandveiligheidsinstallaties 
Het Bouwbesluit stelt eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Een industriefunctie met een oppervlakte groter 
dan 2.500 m

2
 moet zijn voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 

Opslagvoorzieningen, die vallen onder de werkingssfeer van de PGS moeten in sommige 
gevallen zijn voorzien van een automatische brandmeldinstallatie.  
 
Vanuit het Bouwbesluit geldt er geen verplichting tot het aanbrengen van een 
sprinklerinstallatie of andere automatische brandbeheersingsinstallatie. Wel kan deze 
installatie zijn gerealiseerd als onderdeel van een gelijkwaardige oplossing. Op basis van de 
PGS 15 kan er wel een verplichting zijn tot het realiseren van een automatische 
brandbeheersingsinstallatie. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening, het vlampunt en de verpakkingsgroep van de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen.  

 Aantal % 

Geen adequate voorziening aanwezig, 
maar wel vereist 

0 0% 

Adequate voorziening vereist en 
aanwezig, maar niet afgestemd op 
maatgevend scenario 

5 8% 

Adequate voorziening vereist en 
aanwezig en afgestemd op maatgevende 
scenario's 

11 19% 

Geen adequate voorziening vereist en 
aanwezig, maar op basis van 
maatgevende scenario's wel noodzakelijk 

4 7% 

Geen adequate voorziening vereist en 
aanwezig en op basis van maatgevende 
scenario's niet noodzakelijk 

39 66% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.5: Bluswateropvang 
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Uit de resultaten van de quick-scan blijkt dat bij de meeste bedrijven (75%, 44 bedrijven) de 
brandveiligheidsinstallaties overeenkomstig het Bouwbesluit en/of de PGS 15 aanwezig zijn 
of er geen verplichting is tot het realiseren van een automatische brandbeveiligings-
installatie.  
 
Bij de overige 15 bedrijven ontbreekt de vereiste brandveiligheidsinstallatie of voldoet de 
installatie qua omvang of kwaliteit niet aan de geldende eisen. Bij 9 bedrijven wordt niet 
voldaan aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. De tekortkomingen hebben met name 
betrekking op het ontbreken van de vereiste brandmeldinstallatie voor het alarmeren van 
het personeel in geval van brand. Een mogelijke verklaring hiervoor is de aanscherping van 
de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot de aanwezigheid van een brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie.   
 

 

Uit de quick-scan komt naar voren dat bij 6 bedrijven niet wordt voldaan aan de 
voorschriften uit de PGS richtlijnen. De tekortkomingen hebben betrekking op de 
afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen en hebben geen betrekking op de afwezigheid van   
stationaire brandbeheersingsinstallaties. Tijdens de quick-scan is daarnaast geconstateerd 
dat bij een aantal bedrijven weliswaar een automatische brandbeheersingsinstallatie 
aanwezig is, maar deze verouderd is of onvoldoende afgestemd is op de opgeslagen stoffen. 
 
Bij de meeste inrichtingen zijn de brandveiligheidsinstallatie ontworpen en aangelegd 
overeenkomstig een actueel programma van eisen of uitgangspuntendocument. Het 
Bouwbesluit stelt geen verplichting aan het actualiseren van het programma van eisen of 
uitgangspuntendocument. Wanneer een voorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen 
in emballage moet zijn voorzien van een automatische brandbeheersingsinstallatie moet op 
basis van de PGS 15 eens per vijf jaar beoordeeld worden in hoeverre het ontwerp van de 
automatische brandveiligheidsinstallatie aansluit bij de Best Bestaande Techniek. Bij 21 
inrichtingen is het programma van eisen of uitgangspuntendocument verouderd. Bij 15 
bedrijven ontbreekt het vereiste inspectiecertificaat. De bedrijven, die beschikken over een 
opslagvoorziening, die op basis van de omgevingsvergunning of de PGS 15 moet zijn 
voorzien van beschermingsniveau 1 is het uitgangspuntendocument van de stationaire 
brandveiligheidsinstallaties voor de betreffende opslag in alle gevallen actueel. 
 
 
 
 
 

 Aantal % 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit aanwezig 

7 12% 

Brandveiligheidsinstallaties conform PGS-
normen aanwezig 

2 3,5% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit en PGS-normen aanwezig 

35 59% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit niet aanwezig 

9 15% 

Brandveiligheidsinstallaties conform PGS-
normen niet aanwezig 

4 7% 

Brandveiligheidsinstallaties conform 
Bouwbesluit en PGS-normen niet 
aanwezig 

2 3,5% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.6-1: brandveiligheidsinstallaties 
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5.7 Beheersing maatgevende scenario’s 
As onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de maatgevende incident-
scenario’s adequaat worden beheerst. Voor het beoordelen van dit aspect is als criterium 
gehanteerd dat als gevolg van incidenten gewonden buiten de inrichting te verwachten zijn 
en niet wordt voldaan aan essentiële (brand)veiligheidsvoorzieningen.  
 
Bij 20 bedrijven (34%) is geconcludeerd dat de maatgevende incidentscenario’s door de 
bouwkundige en installatietechnische voorzieningen niet adequaat worden beheerst. De 
belangrijkste oorzaken of combinatie hiervan zijn: 
 Het ontbreken van een deugdelijke indeling en uitvoering in brandcompartimentering; 
 De afwezigheid van automatische brandbeheersingsinstallaties; 
 Het risico op branduitbreiding van en of naar naastgelegen bedrijven; 
 Een ontoereikende bluswatervoorziening.  
 
Voor de overige 39 bedrijven (66%) wordt geconcludeerd dat de maatgevende scenario’s 
wel adequaat worden beheerst. Met de brandveiligheidsvoorzieningen die bij deze 
bedrijven aanwezig zijn, wordt geen escalatie verwacht.  
 

 Aantal % 

Actueel UPD aanwezig, certificaat niet 
noodzakelijk 

4 7% 

Actueel UPD niet aanwezig, certificaat niet 
noodzakelijk 

12 20% 

Actueel UPD en certificaat aanwezig 17 29% 

Actueel UPD aanwezig, certificaat niet 
aanwezig 

6 10% 

Actueel UPD en certificaat niet aanwezig 9 15% 

Niet van toepassing 11 19% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 5.6-2: Uitgangspuntendocument 
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6 Resultaten noodorganisatie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de noodorganisatie. 

6.1 Inleiding  
Binnen de pijler noodorganisatie is beoordeeld in hoeverre binnen de inrichting een 
noodorganisatie aanwezig, die in geval van calamiteiten adequaat kan handelen. Binnen 
deze pijler zijn de volgende aspecten beoordeeld: 
 De omvang van de noodorganisatie; 
 De mate waarin de opleidingen zijn afgestemd op de risico’s; 
 De kwaliteit en actualiteit van het bedrijfsnoodplan; 
 De beschikbaarheid van een actueel register gevaarlijke stoffen; 
 De aanwezigheid van een actuele bereikbaarheidskaart; 

6.2 Omvang noodorganisatie  
Met betrekking tot de omvang van de noodorganisatie gelden geen specifieke eisen. Wel 
geeft de Arbeidsomstandighedenwetgeving richting aan de omvang van de noodorganisatie. 
Tijdens de quick-scan is beoordeeld in hoeverre binnen het bedrijf voldoende BHV-ers zijn 
opgeleid zijn voor het ontruimen van de inrichting en het ondersteunen van de 
hulpverlening.  
 
Bij de meeste bedrijven (92%) kan op basis van deze quick-scan geconcludeerd worden dat 
de omvang van de bedrijfsnoodorganisatie is afgestemd op de risico’s binnen de inrichting. 
Bij 5 bedrijven is geconstateerd dat de omvang van de noodorganisatie onvoldoende is 
afgestemd op de risico’s binnen de inrichting. Bij deze bedrijven zijn onvoldoende interne 
hulpverleners  aanwezig om een adequate ontruiming te faciliteren en de hulpverlening te 
ondersteunen.  
 
Bij een deel van de bedrijven is een groot aantal medewerkers werkzaam. De meeste 
bedrijven beschikken over een ontruimingsalarminstallatie, waardoor het aanwezige 
personeel in geval van incidenten snel gewaarschuwd kan worden. Bij een aantal bedrijven 
ontbreekt deze brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, waardoor de ontruiming 
volledig door de BHV-ers uitgevoerd moet worden.  
 
Opgemerkt moet worden dat de registratie van de ontruiming bij veel bedrijven handmatig 
plaats vindt. De ervaring leert dat deze wijze van registratie bij bedrijven met veel 
medewerkers nagenoeg niet mogelijk is. Deze bedrijven is geadviseerd om een 
geautomatiseerd registratiesysteem te implementeren.  

6.3 Opleiding en bijscholing 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de bedrijfsnoodorganisatie wordt 
bijgeschoold en de bijscholing is afgestemd op de risico’s. Hierbij is onder andere 
beoordeeld in hoeverre de medewerkers worden geïnstrueerd in de risico’s van de 
aanwezige gevaarlijke stoffen, de aanwezige (brand)veiligheidsvoorzieningen en de mate en 
wijze waarop het bedrijfsnoodplan intern wordt beoefend.  
 
Uit de quick-scan komt naar voren dat de bijscholing van de noodorganisatie bij 34% van de 
bedrijven onvoldoende is afgestemd op de risico’s. Geconstateerd is dat veel bedrijven de 
medewerkers enkel opleiden tot bedrijfshulpverlener. Specifieke training in relatie tot de 
risico’s en de werking van de (automatische) brandveiligheidsinstallatie vindt bij deze 
bedrijven niet plaats. Opvallend hierbij is dat zelf een jaarlijkse ontruimingsoefening geen 
gemeengoed is en bij een deel van de bedrijven niet plaats vindt.  



 

Eindrapport quick-scan industriële veiligheid  Veiligheidsregio Brabant Noord  |25 

 

hierbij is dat zelf een jaarlijkse ontruimingsoefening geen gemeengoed is en bij een deel van 
de bedrijven niet plaats vindt.  

6.4 Bedrijfsnoodplan 
De verplichting tot het opstellen van een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan vloeit voort 
uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Het bouwbesluit beschrijft eisen met betrekking 
tot het opstellen van een ontruimingsplan. Daarnaast is in de omgevingsvergunning vaak de 
verplichting opgenomen tot het opstellen van een bedrijfsnoodplan.  
 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld is in hoeverre er een actueel noodplan 
aanwezig is. Om te bepalen of het bedrijfsnoodplan actueel is, is beoordeeld of er recente 
wijzigingen en mutaties zijn uitgevoerd. Ook is in enkele gevallen steekproefsgewijs 
beoordeeld in hoeverre het document nog actueel is (bijvoorbeeld aan de hand van 
telefoonnummers overheid en medewerkers). Enkele noodplannen zijn daarnaast 
inhoudelijk op kwaliteit beoordeeld. 
 
Bij 29 bedrijven (49%) is geconcludeerd dat het bedrijfsnoodplan niet actueel is. De 
geconstateerde tekortkomingen hebben veelal betrekking op: 
 De aanwezigheid van verouderde informatie; 
 Het ontbreken van adequate procedures; 
 Het ontbreken van een beschrijving van de werking van de veiligheidsvoorzieningen;  
 Het ontbreken van tekeningen.    

6.5 Register gevaarlijke stoffen 
Indien binnen de inrichting een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen (in emballage) 
wordt opgeslagen, geldt op basis van de PGS 15 of de omgevingsvergunning veelal de 
verplichting tot het bijhouden van een actueel register m.b.t. de opgeslagen gevaarlijke 
stoffen.  
 
Op basis van de quick-scan wordt geconcludeerd dat bij 10 bedrijven een actueel register 
ontbreekt. Bij deze bedrijven is het register niet actueel. Opgemerkt moet worden dat veel 
bedrijven ‘worstelen’ met de opzet en actualiteit van het register. Bij de Veiligheidsregio en 
de Omgevingsdienst is geen eenduidig beleid met betrekking tot de aanwezigheid van een 
register gevaarlijke stoffen en de opzet van dit register. Diverse bedrijven geven aan dat de 
Omgevingsdienst naar hun mening ten onrechte gehandhaafd heeft op de actualiteit van 
het register.  
 
Het register heeft als primair doel om de brandweer informatie te verschaffen over de aard 
en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Vooral bij distributiebedrijven is het 
nagenoeg onmogelijk om een actueel register bij te houden. Deze bedrijven beschikken 
vaak over een digitaal register, waardoor dit in geval van calamiteiten niet snel 
raadpleegbaar is. Er kunnen daarnaast vraagtekens gesteld worden bij de noodzaak van een 
zeer gedetailleerd register ten behoeve van een adequate inzet door de brandweer.  

6.6 Planvorming veiligheidsregio  
Voor een goede operationele voorbereiding heeft de brandweer de beschikking over 
bereikbaarheidskaarten. In deze kaarten is informatie  opgenomen met betrekking tot de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen, de bereikbaarheid, bluswatervoorziening, brandscheidingen 
en de aanwezigheid van automatische brandbeheersingsinstallaties.  
 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre de planvorming van de 
Veiligheidsregio up-to-date is. Geconstateerd is dat de bereikbaarheidskaart bij 78% van de 
bedrijven niet aanwezig of niet actueel is. In 46% van de situaties is geen 
bereikbaarheidskaart aanwezig, terwijl dit voor een adequate voorbereiding op 
incidentenbestrijding wel wenselijk is. Waar geconstateerd is dat de bereikbaarheidskaart 



 

Eindrapport quick-scan industriële veiligheid  Veiligheidsregio Brabant Noord  |26 

 

niet actueel is, hebben de bevindingen voornamelijk betrekking op de periodieke revisie van 
de bereikbaarheidskaart of de volledigheid van de informatie. Zo ontbreekt bij deze 
bedrijven vaak een volledig overzicht van de opgeslagen stoffen en zijn de brandwerende 
scheidingen niet adequaat op de bereikbaarheidskaart vermeld.  
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7 Cultuur  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de quick-scan met 
betrekking tot de veiligheidscultuur bij de bezochte bedrijven. 

7.1 Inleiding  
Als onderdeel van de quick-scan is de veiligheidscultuur beoordeeld. Hierbij is beoordeeld in 
hoeverre bedrijven een proactief veiligheidsbeleid voeren. Staat veiligheid ‘in the picture’ 
en is er voldoende lerend vermogen bij de bedrijven. Daarnaast is beoordeeld of de 
aandacht voor (brand)veiligheid eenduidig is belegd. 

7.2 Cultuur 
Incidenten kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Door een proactieve 
veiligheidscultuur kan het risico echter wel sterk gereduceerd worden. Bij deze bedrijven 
maakt veiligheid onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Naar aanleiding van ongewenste 
situaties en kleine incidenten worden maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te 
verbeteren. Alle bedrijven zijn gescoord op de cultuurladder van Parker en Hudson. Deze 
maakt onderscheid in vijf verschillende veiligheidsculturen: 
 Pathologisch. Deze bedrijven besteden weinig aandacht aan veiligheid. Veiligheid wordt 

gezien als iets wat geld kost en een probleem veroorzaakt voor medewerkers; 
 Reactief. Deze bedrijven besteden pas aandacht aan veiligheid nadat er een incident 

heeft plaats gevonden. Er worden ad-hoc oplossingen geïmplementeerd. Een brede 
inventarisatie van risico’s heeft niet plaatsgevonden.  

 Calculatief. Deze bedrijven hebben veiligheid vooral op papier geregeld. Er zijn 
procedures, maar deze zijn vaak beperkt geïmplementeerd.  

 Proactief. Bedrijven hebben de verbetering van veiligheid hoog op de agenda. De 
bedrijven investeren actief en continu in verbeteringen.  

 Generatief. Bij deze bedrijven maakt veiligheid integraal onderdeel uit van de 
bedrijfsvoering. De medewerkers zijn zich bewust van en betrokken bij veiligheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de meeste bedrijven (41%) is de veiligheidscultuur als calculatief beoordeeld. Bij 22 
bedrijven is de veiligheidscultuur als reactief beoordeeld. Slechts bij 13% van de bedrijven is 
de cultuur als proactief beoordeeld. Bij geen van de bedrijven is de veiligheidscultuur als 
generatief of pathologisch beoordeeld.  

7.3 Leren van incidenten 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld in hoeverre bedrijven leren van incidenten. 
Tijdens de quick-scan is beoordeeld in hoeverre binnen de inrichting incidenten hebben 
plaats gevonden, deze zijn onderzocht en adequate verbetermaatregelen zijn 
geïmplementeerd.  
 

 Aantal % 

Pathologisch 0 0% 

Reactief 22 37% 

Calculatief 24 41% 

Proactief 13 22% 

Generatief 0 0% 

Totaal (n=59) 59 100% 

Tabel 7.2: Cultuur 
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Bij 16 bedrijven worden incidenten uitgebreid geëvalueerd en de bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd. De incidentanalyses hebben het karakter van een root cause analyse en 
zijn gericht op het achterhalen van de oorzaak van het ongeval, waar deze bij veel andere 
bedrijven zijn gericht op het aanpakken van de symptomen. Bij 6 bedrijven worden 
incidenten slechts op hoofdlijnen en minder diepgaand geëvalueerd. De analyse is veel 
minder diepgaand en verbetermaatregelen hebben vaak betrekking op het wijzigen van 
procedures. Door het faciliteren van kennisoverdracht tussen de bedrijven en het delen van 
best practises kunnen onderzoeksmethoden uitgewisseld worden en bedrijven van elkaar 
leren.  

7.4 Veiligheid belegd… 
Als onderdeel van de quick-scan is beoordeeld of de aandacht voor veiligheid is belegd 
binnen de organisatie. Maakt de aandacht voor veiligheid en bijbehorende taken belegd bij 
een medewerker die verantwoordelijk is voor veiligheid? Bij 37 bedrijven is veiligheid belegd 
bij een KAM-medewerker of HSE-medewerker. Hoewel de verantwoordelijkheden wel zijn 
belegd is opvallend dat de nadruk in de werkzaamheden ligt bij arbeidsveiligheid. De kennis 
op het gebied van brandveiligheid is vaak beperkt en maakt geen onderdeel uit van het 
takenpakket. Bij deze bedrijven is vaak een gebouwbeheerder of afdeling facility 
management verantwoordelijk voor brandveiligheid.  
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8 Conclusies en aanbevelingen  
 

De afgelopen jaren hebben er in Noord-Brabant een aantal incidenten plaats gevonden bij 
bedrijven, die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het 
productieproces. Naar aanleiding van deze incidenten heeft de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant in 2015 een quick-scan uitgevoerd naar de zogenaamde ‘stand van veiligheid’ 
bij bedrijven, waar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. In analogie 
met dit onderzoek is deze foto in 2016 voor de 59 risicorelevante bedrijven in Brabant 
Noord in 2016 gemaakt. Dit hoofdstuk beschrijft de samenvattende conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door veel bedrijven in 
de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en 
bedrijven, die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees. Daarnaast liggen er 
in het verzorgingsgebied veel productiebedrijven. De bedrijven kenmerken zich door grote 
bedrijfsgebouwen, die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de 
bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich geen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie 
van gevaarlijke stoffen. Het risicoprofiel wijkt hiermee dan ook af van Midden- en West-
Brabant, waar veel (petro)chemische bedrijven zijn gevestigd. Met betrekking tot de 
risicobeheersing zijn geen grote verschillen waar te nemen. De resultaten van Brabant-
Noord, Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant zijn vergelijkbaar.  
 
Omgevingswet 
De regulering van veiligheidsrisico’s staat aan de vooravond van een aantal grote 
wijzigingen. Als gevolg van de Omgevingswet verandert de rol van de overheid en bedrijven. 
Doel van de Omgevingswet is vet vereenvoudigen van het omgevingsrecht en het komen tot 
samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving. Een integrale 
gebiedsbenadering staat hierbij centraal. De omgevingsvisie en het omgevingsplan spelen 
hierin een centrale rol. Er komen minder vergunningen en bedrijven krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid in het identificeren en beheersen van risico’s.  
 
Dit betekent dat de rol van de overheid verandert. De overheid krijgt de rol van regisseur, 
waarbij verschillende instrumenten ingezet kunnen worden om onder andere een veilige 
fysieke leefomgeving te realiseren. Hierbij kantelt het toezicht van regel- naar risicogericht. 
Dit vraagt om andere competenties en meer kennis van veiligheidsrisico’s. Geadviseerd 
wordt het beheersen van veiligheidsrisico’s, de vereiste kennis en competenties en 
verschillende instrumenten bij risicorelevante bedrijven expliciet af te wegen in de 
voorbereiding op implementatie van de Omgevingswet.  
 
Risicogerichte advisering 
Tijdens het uitvoeren van de quick-scan is geconstateerd dat de maatgevende incident-
scenario’s bij een aantal bedrijven niet adequaat wordt beheerst. Een deugdelijke indeling 
in brandcompartimenten ontbreekt, de brandwerendheid van scheidingsconstructies is niet 
afgestemd op het verwachte brandverloop, de vereiste brandveiligheidsinstallaties zijn niet 
aanwezig en/of er is onvoldoende bluswater voor het voorkomen van brandoverslag. Het 
brandveiligheidsconcept bij deze gebouwen is veelal gebaseerd op uitgangspunten uit het 
Bouwbesluit en de richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Een integrale 
risicogerichte benadering bij afgifte van de omgevingsvergunningen ontbreekt. Geadviseerd 
wordt om - mede ter voorbereiding op de Omgevingswet - een risicogerichte benadering te 
hanteren in de advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten.  
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Eenduidig toezichtsbeleid 
Opvallend is dat er geen eenduidige toezichtbeleid is met betrekking tot de risicorelevante 
bedrijven. Een groot aantal bedrijven wordt periodiek door de Omgevingsdienst of de 
Veiligheidsregio geïnspecteerd. Bij een aantal bedrijven is geconstateerd dat deze inspecties 
minder frequent plaats vinden. Dit geldt tevens voor de actualiteit van de omgevings-
vergunningen. Deze is bij een aantal bedrijven sterk verouderd, waarbij er nog wordt 
verwezen naar de voorschriften uit de voormalige CPR-richtlijnen. Een integrale 
toezichtstrategie op basis van de risico’s van de bedrijven kan dit voorkomen.  
 
Integraliteit toezicht 
Specifieke aandachtgebieden vragen om specifieke kennis. Dit geldt tevens voor het 
toezicht op naleving van brandveiligheids- en milieuaspecten. Tijdens de quick-scan is 
geconstateerd dat samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio echter 
niet altijd vanzelfsprekend is. Hoewel er overlap is tussen de verschillende werkgebieden, 
zijn integrale inspecties niet geborgd. Vooral voor het overlap van beide werkvelden en 
vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid is goede afstemming essentieel.  
 
Vanuit het toezicht op de milieuvergunning houdt de Omgevingsdienst toezicht op de 
kwaliteit van brandwerende scheidingen van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. 
Veelal ontbreekt de noodzakelijke kennis om dit te beoordelen. Aan de andere kant moet 
voorkomen worden dat de Veiligheidsregio tijdens een inspectie opmerkingen plaats over 
de afwezigheid van voldoende blusmiddelen, terwijl de opslag van gevaarlijke stoffen niet 
overeenkomstig de omgevingsvergunning plaats vindt. Door afstemming van 
werkprocessen, het toezicht, het aanwijzen van accounthouders en het vergroten van de 
kennis bij beide organisaties kunnen deze situaties voorkomen worden. Dit geldt tevens 
voor de interne werkprocessen van de Veiligheidsregio. 
 
Het smeden van de veiligheidsketen 
Specifieke kennis over de risico’s bij bedrijven en de preventieve voorzieningen is 
opgenomen in zogenaamde bereikbaarheidskaarten. Zeker voor de risicorelevante 
bedrijven is deze informatie essentieel. Deze bedrijven beschikken over een verhoogd risico 
en hebben veelal geïnvesteerd in aanvullende veiligheidsvoorzieningen. Tijdens de quick-
scan is echter geconstateerd dat deze kaarten voor veel bedrijven niet opgesteld zijn of niet 
actueel zijn. Geadviseerd wordt om hierin een inhaalslag te maken.  
 
Vanuit de omgevingsvergunning(en) en kwantitatieve risicoanalyses is veel informatie 
beschikbaar over de mogelijke gevolgen van een calamiteit. Zo zijn vaak warmtestralings-
contouren beschikbaar of is berekend wat het effectgebied is in geval van een brand in een 
opslagvoorziening. Geadviseerd wordt om deze informatie beter te ontsluiten naar de 
operationele brandweerorganisatie en op te nemen in de bereikbaarheidskaart of 
aanvalsplan. Bij een aantal bedrijven wordt daarnaast geadviseerd om op voorhand een 
inschatting te maken van het mogelijke effectgebied. Bij incidenten ontstaat hierdoor 
sneller inzicht in het mogelijke effectgebied en kunnen maatregelen genomen worden om 
de mensen in dit gebied te waarschuwen.  
 
Daarnaast geven bedrijven aan graag samen met de overheidsbrandweer te willen oefenen. 
Vanuit de brandweer kan deze vraag niet altijd ingevuld worden. Samen oefenen vergroot 
echter de kennis van de bedrijven in het verzorgingsgebied, de risico’s, elkaars procedures 
en werkwijze. Geadviseerd wordt om voor de risicorelevante bedrijven uitgangspunten te 
formuleren met betrekking tot het gezamenlijk oefenen.  
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Register gevaarlijke stoffen 
Een aantal bedrijven moet op basis van de omgevingsvergunning beschikken over een 
actueel register van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. Het register heeft als primair doel om 
de brandweer informatie te verschaffen over de aard en hoeveelheid van de aanwezige 
gevaarlijke stoffen. De Omgevingsdienst houdt toezicht op de aanwezigheid en kwaliteit van 
dit register.  
 
Voor veel bedrijven is het nagenoeg onmogelijk om een actueel register bij te houden. Dit 
geldt met name voor distributiebedrijven. Deze bedrijven beschikken vaak over een digitaal 
register, waardoor dit in geval van calamiteiten en buiten kantoortijden niet snel 
raadpleegbaar is. Er kunnen daarnaast vraagtekens gesteld worden bij de noodzaak van een 
zeer gedetailleerd register ten behoeve van een adequate risico-inschatting door de 
brandweer. Geadviseerd wordt om samen met de Omgevingsdienst eenduidig beleid te 
ontwikkelen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van het register.  
 
Collectieve aanpak: verhogen van het veiligheidsbewustzijn 
Het toezicht op naleving van (brand)veiligheidsvoorschriften kenmerkt zicht door een 
individuele aanpak. Tijdens de quick-scan is geconstateerd dat bij veel bedrijven de kennis 
van de risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen ontbreekt. Zo is bij veel koelhuizen met 
een ammoniakkoelinstallatie geconstateerd dat zij weliswaar kennis hebben van de 
wetgeving, maar niet op de hoogte zijn van de risico’s en maatregelen in geval van een 
lekkage. Zij zijn hiervoor volledig afhankelijk van de leverancier of het onderhoudsbedrijf 
van de installatie. De Veiligheidsregio beschikt wel over deze kennis. Gepleit wordt voor een 
collectieve themagerichte aanpak, waarin bedrijven geïnformeerd worden over de risico’s, 
het handelingsperspectief en de effecten op de omgeving in geval van calamiteiten.  
 
Door middel van een themagerichte collectieve aanpak kan daarnaast een podium worden 
gegeven aan vooruitstrevende bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak innovatieve 
oplossingen geïmplementeerd. Hierbij moet gedacht worden aan het melden van 
incidenten- of bijna ongevallen of onderzoek.  Door het actief delen van deze oplossingen 
en ‘best-practises’ kunnen bedrijven van elkaar leren en wordt het veiligheidsbewustzijn in 
een veilige omgeving vergroot.  
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Bijlage 1: bedrijven quick-scan 
 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrijven, die onderdeel uitmaken van de 
quick-scan. 
 

Naam Adres 

A.U.V. Beversestraat 23, 5431SL, Cuijk 

Afvalstoffendienst Titaniumlaan 1, 5221CD, ’s-Hertogenbosch  

Aspen Boseind 17, 5281RM, Boxtel 

Aviko Precooked Potato Products B.V.  Korte Oijen 2, 5433NE, Katwijk 

B&C Ultrafiltratie Vliegeniersstraat 17, 5405BH, Uden 

Ball Packaging Parallelweg 1, 5349AD, Oss 

Baril Coatings Zilverenberg 9, 5234GL, ’s-Hertogenbosch 

Blokland Coldstores B.V. Simon Homburgstraat 14, 5431NN, Cuijk 

Bostik B.V.  De Voerman 8, 5215MH, ’s-Hertogenbosch 

BV Landgoed de Princepeel Volkelseweg 56, 5455RK, Wilbertoord 

C&T Technics Fronstraat 12a, 5405AK, Uden 

Campina Buttergold B.V. Pieter Langendijksingel 2, 5216JZ, ’s-Hertogenbosch  

Campima Holland Cheese B.V.  Hoogeindsestraat 31, 5447PE, Rijkevoort 

Coldservice Group N.V.  De Amert 401, 5462GH, Veghel 

Coors Tek Fronstraat 4, 5405AK, Uden 

Coppens warenhuis Lagenheuvelstraat 11, 5408RJ, Volkel 

De Kock Hescheweg 223, 5343AA, Oss 

Diepop Veemarktkade 9a, 5222AE, ’s-Hertogenbosch 

Distrifresh B.V.  Van Salmstraat 64, 5281RS, Boxtel 

Dreumex B.V.  Dommelstraat 1, 5347JK, Oss 

DRT Vloeren Landweertstraat Zuid 140, 5349AK, Oss 

Emgas De Steenbok 20, 5215ME, ’s-Hertogenbosch 

ENN Clean Fuel B.V.  Waalkade 4, 5347KR, Oss  

Fleuren tankopslag Havenlaan 14, 5433NL, Katwijk 

Heineken Nederland Rietveldenweg 25, 5222AP, ’s-Hertogenbosch 

Hovu vleeshandel Van Leeuwenhoekweg 38, 5482TK, Schijndel 

Inlandterminal Veghel Marconiweg 3-5, 5466AS, Veghel 

Intracare Voltaweg 4, 5466AZ, Veghel 

Kronenburg Molenveld 5, 5446BL, Wanroij 

L.B.B. Aben B.V.  Broeksteen 3, 5446XR, Wanroij 

LPS Benelux B.V. Randmeer 36, 5347JW, Oss 

Mars Nederland B.V.  Taylorweg 5, 5466AE, Veghel 

MSD Animal Health Wim de Korverstraat 35, 5831AN, Boxmeer 

ND Logistics Markermeer 1, 5347JM, Oss 

Nedis De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch 

Nutricia Cuijk B.V. Grotestraat 91, 5431DJ, Cuijk 

OOC Terminals Waalkade 17c, 5347KR, Oss 

PEKA Kroef B.V. Beukenlaan 61, 5409SX, Odiliapeel 

Pit Point tankstation Molenstraat 9, 5242HA, Rosmalen 

Pivot Park Molenstraat 110, 5342CC, Oss 

Profclean Nederland B.V. Duinweg 4a, 5482VR, Schijndel 

Royal Fireworks/Cafferata Canadabaan 8, 5388RT, Nistelrode 

Schumacher plating B.V. Vliegeniersstraat 14, 5405BH, Uden 
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Naam Adres 

Sligro Food Group Nederland B.V. Doornhoek 4050, 5465TD, Veghel 

Spectro B.V. Grevelingenmeer 2, 5347JP, Oss 

SPS Zilverenberg 16, 5234GM, ’s-Hertogenbosch 

Stichting Cleanergy Wanroij Straatscheveld 2, 5446BR, Wanroij 

Stichting duurzaam landleven Bernheze Nieuwe Steeg 2, 5473XK, Heeswijk-Dinther 

Synthomer Ijsselstraat 41, 5347KG, Oss 

Teeuwissen Coldstore Cuijk B.V. Korte Oijen 6, 5433NE, Katwijk 

Unilever Nederland Molenweg 80, 5349TD, Oss 

Van der Broek Olie B.V. Doornhoek 4115, 5465TE, Veghel 

Van der Ven Vloertechniek Koperslagterstraat 16, 5405BS, Uden 

Van Swaay duurzaam hout Vlagheide 2, 5482NM, Schijndel 

Vion Boxtel B.V. Boseind 10, 5281RM, Boxtel 

Vitelco B.V. Veemarktkade 19, 5222AG, ’s-Hertogenbosch 

Vos Silo Logistics Waalkade 13, 5347KR, Oss 

Wurth Het Sterrenbeeld 35, 5215MK, ’s-Hertogenbosch  
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1. INLEIDING 

In het BPO1-overleg van 21 september 2016 is de gezamenlijke aanpak van risicorelevante bedrijven 
opnieuw benoemd tot speerpunt voor de periode 2017-2018.  
 
Risicorelevante bedrijven 
Er is een groep bedrijven die net onder de grens van het Brzo regime zit. Deze groep bedrijven, 
eerder ook wel aangeduid als BRZO+ bedrijven, valt onder de groep die “normaal” toezicht krijgt. 
Toch kunnen bedrijven die net onder de Brzo grens vallen ook grote risico’s met zich mee brengen. 
Het gevoel bestond dat over deze groep risicorelevante bedrijven onvoldoende informatie 
voorhanden was om de risico’s adequaat in te schatten en beheersen.  
 
Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Waar zijn risicorelevante bedrijven gevestigd? 
2. Vallen deze bedrijven daadwerkelijk onder de Brzo grens? 
3. Wat zijn de daadwerkelijke risico’s voor de omgeving? 
4. Zijn deze risico’s aanvaardbaar? 
5. Welke gevaarlijke stoffen zijn aanwezig? (Waardoor bijvoorbeeld de brandweer, in geval van 

calamiteiten, veiliger kan werken en er adequate kennis is m.b.t. contouren voor ruimtelijke 
planning). 

6. Welke mogelijkheden zijn er om bij deze bedrijven veiligheidswinst te bereiken? (Bieden van 
handelingsperspectief in de vorm van een gezamenlijke interventiestrategie) 

 
Daarnaast was er een uitdrukkelijke wens om de samenwerking tussen Omgevingsdiensten (OD’s) en 
Veiligheidsregio’s (VR’s) te versterken. 
 
Inventarisatie 
In 2016 hebben de OD’s samen met de VR’s een inventarisatie uitgevoerd naar (mogelijk) 
risicorelevante bedrijven in de regio. Vervolgens zijn deze bedrijven, aan de hand van een aantal 
gezamenlijk geformuleerde toezichtvragen, door de OD’s bezocht om met name de milieuveiligheid 
in beeld te brengen. 

 
Vervolg 2017-2018 
In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de inventarisatie uitgevoerd door de 
ODBN. Binnenkort volgt nog een integrale rapportage waarin ook de resultaten van het onderzoek 
dat door de veiligheidsregio is uitgevoerd zijn verwerkt. Vervolgens is het de bedoeling om samen 
met de veiligheidsregio, en mogelijk ook andere relevante VTH-partners als waterschappen, een 
aanpak voor deze bedrijven te ontwikkelen om deze vervolgens in 2018 (en daarna) samen uit te 
voeren. Doel is te komen tot een aanvaardbaar risico voor de omgeving bij alle risicorelevante 
bedrijven. De aanpak is erop gericht om de bedrijfscultuur te veranderen van reactief/calculatief naar 
proactief ten aanzien van omgevingsveiligheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op dit 
moment het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord heeft nog geen opdracht gegeven om 
een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en uit te voeren voor deze groep bedrijven. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden kort de resultaten geschetst van de inventarisatie naar milieuveiligheid 
uitgevoerd door de ODBN. Vervolgens worden deze resultaten per onderdeel in hoofdstuk 3 nader 
toegelicht. In hoofdstuk 4 volgen tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen. 

                                                      
1 BPO = Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 



 

2. RESULTATEN INVENTARISATIE MILIEUVEILIGHEID 

Voor elk bedrijf wat is bezocht zijn een aantal essentiële items beantwoord. Het gaat hierbij om de 
volgende zaken: 

1. Is de omgevingsvergunning dekkend voor wat betreft de veiligheidsaspecten? 
2. Is de omgevingsvergunning actueel voor wat betreft de veiligheidsaspecten? 
3. Is de risicokaart actueel? 
4. Voldoen de risico-installaties (LOD’s) aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning? 
5. Wordt voldaan aan de criteria van het Bevi/Revi? 
6. Indien QRA is gemaakt, zijn dan de juiste uitgangspunten gebruikt? 
7. Blijft de feitelijke bedrijfsvoering van de inrichting qua hoeveelheid stoffen onder de BRZO-

drempel? 
 
In totaal zijn 54 bedrijven geïnventariseerd met de volgende resultaten: 
 

Vraag Ja Nee NVT Weet niet 

Vergunning dekkend? 46 6 2 - 

Vergunning actueel? 42 10 2 - 

Risicokaart actueel? 10 24 19 1 

Voldoen LOD’s? 41 7 6 - 

Wordt voldaan aan Bevi/Revi? 25 1 27 1 

QRA juist? 11 1 42 - 

Onder BRZO drempel? 54 - - - 

 
Uit deze resultaten valt het volgende af te leiden: 
 

 Een deel van de vergunningen dient geactualiseerd en/of aangepast te worden omdat huidige 
voorschriften niet toereikend zijn om de veiligheid adequaat te kunnen garanderen.  

 Een groot aantal risicokaarten zijn niet actueel. Indien de risicokaarten worden gebruikt door 
instanties om snel inzicht te krijgen in bepaalde risico’s in het kader van calamiteiten, moeten 
deze kaarten bijgewerkt worden.  

 Bij een aantal bedrijven is duidelijk dat de beschikbare veiligheidvoorzieningen niet voldoen 
zodat sprake is van grotere veiligheidsrisico’s. 

 



 

3. NADERE TOELICHTING RESULTATEN  

Om de bovenstaande resultaten beter te kunnen duiden is uitgezocht wat de redenen zijn waarom 
bijvoorbeeld een vergunning niet actueel of dekkend is, wat de reden is waarom de risicokaart niet 
actueel is en wat de redenen zijn voor het niet voldoen aan de veiligheidsvoorzieningen. 

3.1 Vergunning is niet dekkend/actueel 

Er zijn 10 vergunningen niet actueel waarvan er ook 6 niet dekkend zijn. Van deze 10 bedrijven vallen 
er 9 onder een gemeentelijke bevoegdheid en 1 onder de provincie. Uit de inventarisatie blijkt dat 
sprake is van oude richtlijnen zoals bijvoorbeeld de CPR 15-1, 15-2 en de PGS 15:2005 waardoor 
vervolgens niet gehandhaafd kan worden op het actualiseren van een Uitgangspuntendocument. 
Hierdoor is ook vaak onduidelijk of een bestaand uitgangspuntendocument ook daadwerkelijk wel 
rekening heeft gehouden met de juiste en vergunde hoeveelheid aan opslag. 
 
Daarnaast zijn in aantal gevallen al aanvragen ingediend voor wijzigingen in de vergunning, maar is 
de beschikking nog niet afgegeven. Hierdoor zitten de juiste voorzieningen nog niet in de vergunning 
opgenomen en kan er dus ook niet gehandhaafd worden. Doordat de vergunningen niet actueel zijn 
bestaat de kans op een hoger risico voor de omgeving als een voorziening daadwerkelijk nog niet 
voldoet.  
 
Voor ammoniakkoelingen is ook in 1 situatie sprake van de verouderde norm CPR 13-2 (1988) in de 
vergunning. Feitelijke handhaving op de huidige norm is niet mogelijk.  

3.2 Risicokaart niet actueel 

Er zit een duidelijke lijn in de redenen waarom de risicokaart niet actueel is. Het overgrote deel heeft 
betrekking op het verkeerd ingetekend zijn van de risicovolle installatie waardoor de 
veiligheidscirkels niet in alle gevallen kloppen. Verder is de hoeveelheid aanwezige en vergunde 
gevaarlijke stoffen of hoeveelheid ammoniak die in de risicokaart genoemd worden niet 
overeenkomstig de werkelijke situatie. Van de 24 bedrijven die niet goed staan weergegeven in de 
risicokaart zijn er 21 gemeentelijk en 3 provinciaal.  
Foutieve informatie in de risicokaart kan gevolgen hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van een bedrijf en dus ook bij het opstellen van bestemmingsplannen. De risicokaart wordt 
ook door externe partijen geraadpleegd. Informatie dient juist en volledig te zijn.  

3.3 Veiligheidsvoorzieningen (LOD’s) onvoldoende  

Bij de bedrijven waar de LOD’s niet voldoen zijn in alle gevallen in 2016 al handhavingstrajecten 
gestart om de voorzieningen op orde te krijgen indien dit mogelijk was. Het betreft met name het 
niet aanwezig hebben van de juiste certificaten omtrent een blussysteem of opslagvoorziening zodat 
niet gegarandeerd is dat de opslag voldoet. Hierdoor zijn er hogere risico’s voor de omgeving en is 
optreden gewenst om de situatie te verbeteren. Verder zijn opslagvoorzieningen niet 
overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften in werking waardoor er waarschijnlijk ook hogere risico’s 
zijn voor de omgeving.  

 



 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

4.1 Algemeen 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er geen sprake is van acuut risicovolle situaties of van bedrijven die 
calculerend net onder de Brzo grens blijven. De onvolkomenheden die zijn geconstateerd brengen 
enige mate van risico met zich, maar zijn binnen het reguliere uitvoeringsprogramma te verhelpen. 
Voortdurende samenwerking met de veiligheidsregio bij dit type bedrijven is van belang om verdere 
onvolkomenheden of risicovolle situaties te voorkomen en om de veiligheidscultuur bij de bedrijven 
duurzaam te verbeteren. 

4.2 Per onderdeel 

1. Uit de inventarisatie blijkt dat alle bedrijven (ruim) onder de BRZO-grens vallen. Uit niets is 
gebleken dat bedrijven bewust net onder de BRZO-grens blijven. 

2. Tijdens de inventarisatie zijn geen acute /onaanvaardbare veiligheidsrisco’s geconstateerd. 
Wel blijken vergunningen en installaties niet altijd actueel waardoor niet het gewenste 
beschermingsniveau wordt gerealiseerd. 

3. Tien omgevingsvergunningen dienen, op het gebied van milieuveiligheid, geactualiseerd te 
worden ter verbetering van de mogelijkheden voor handhaving en toezicht en daardoor een 
verlaging van de risico’s voor de omgeving. 

4. Van 24 bedrijven dient de risicokaart aangepast te worden (deels al opgepakt) aan de 
werkelijke/vergunde situatie zodat de beschikbare informatie voor alle gebruikers van de 
risicokaart juist is. 

5. Het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord moet nog opdracht geven om een 
gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en uit te voeren voor deze groep bedrijven. Gezien de 
toegevoegde waarde van de veiligheidsregio bij de aanpak van deze bedrijven is het van 
belang hierbij ook in de toekomst structureel te blijven samenwerken. Aanbevolen wordt 
een signaal af te geven aan het bestuur van de veiligheidsregio met deze strekking. 
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Steller : M. Glaudemans Onderwerp : Jaarverantwoording en voorstel tot resultaatbestemming 2016 

 
 

Jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Bijgaand treft u de Jaarverantwoording 2016 en het voorstel tot resultaatbestemming 2016 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. In deze Jaarverantwoording (bijlage 2) wordt verantwoording 
afgelegd over de uitvoering van de Programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio. 
 

Accountantscontrole 2016 
De accountant heeft zijn controle van de jaarrekening 2016 afgerond en is voornemens om een 
controleverklaring met een goedkeurende strekking af te geven, indien de gecontroleerde 
jaarrekening ongewijzigd door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 
 

Kengetallen en Operationele prestaties 
De operationele prestaties van de kolommen van Veiligheidsregio Brabant-Noord worden 
gepresenteerd in de separate bijlage Kengetallen en Operationele prestaties 2016 (bijlage 2). 
 

Resultaat 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Brandweer -/- 226.000  
GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 0 *) 
GMC, Gemeenschappelijk Meldcentrum 999.000  
Bevolkingszorg 13.000  
Totaal 786.000  
 
*) Het resultaat van de GHOR voor verdeling van ‘kosten voor gemene rekening’ bedroeg 

194.000 voordelig. 
 
Over het jaar 2016 is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord een voordelig resultaat gerealiseerd 
van € 786.000. Hierna vindt u het voorstel tot resultaatbestemming. 
 

Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord 
Aangaande het nadelig saldo van € 226.000 wordt voorgesteld dit saldo te onttrekken aan de 
Algemene Reserve van de Brandweer. De Algemene Reserve blijft hierbij binnen de vastgestelde 
bandbreedte. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 3 april 2013 bedraagt de 
ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 
miljoen. 
 

Resultaatbestemming GHOR Brabant-Noord 
 
Kosten voor gemene rekening  
Conform het model kosten voor gemene rekening dient afrekening plaats te vinden op basis van de 
verdeling van de werkelijke kosten. Dat betekent dat er geen resultaat kan bestaan voor de GHOR 
en dat de GHOR geen voorstel tot resultaatbestemming kan doen. 
 
Echter ontvangt de GHOR periodiek wel een bijdrage van de deelnemende partijen binnen kosten 
voor gemene rekening (Veiligheidsregio en GGD) op basis van de begroting. In administratieve zin 
ontstaat hierdoor wel een overschot. Immers is de periodiek uitbetaalde bijdrage van de 
deelnemende partijen hoger (in totaal resp. € 198.402 en € 10.346) dan de werkelijke kosten in 
2016. Dit overschot kunnen we - conform de accountantsuitspraak - niet presenteren als resultaat in 
de jaarrekening en op dit overschot staat daarom een terugbetaalverplichting. 
 

Voorstel  
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Specificatie terug te betalen aan deelnemers - GHOR bedragen * € 1.000

Deelnemer Begroting 2016

Ontvangen  

voorschotten 2016

Verdeling 

werkelijke kosten 2016

Verschil begroting vs 

werkelijke kosten

Verschil ontvangen vs 

werkelijke kosten

Gemeenten 1.152                                953                                   -198                                  

BDuR 1.236                                1.236                                -                                        

Veiligheidsregio (94,9%) 2.373                      2.388                                2.189                                -184                                  -198                                  

GGd HvB (5,1%) 128                         128                                   118                                   -10                                    -10                                    

Totaal 2.501                      2.516                                2.307                                -194                                  -209                                   
 
De kosten voor gemene rekening worden verdeeld tussen de gemeenten (incl. het BDUR-aandeel 
t.b.v. GHOR) en de GGD in de verhouding 94,9% staat tot 5,1%. 
 
Bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject GHOR 
Voorgesteld wordt om het restant van de bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject GHOR (ad € 
16.000) te restitueren aan de deelnemende gemeenten. 
 

Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 
 
Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers 
Bij samenvoeging van de meldkamers ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven tot de meldkamer Oost 
Brabant is het vanzelfsprekend dat er frictiekosten zullen ontstaan bij de deelnemende organisaties. 
In het transitieakkoord staat dat deze frictiekosten gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van 
VenJ nadat deze zijn getoetst door een due diligence commissie. Echter door de heroriëntatie op de 
LMO is de verantwoordelijkheid van het samenvoegen van de meldkamers bij de Veiligheidsregio’s 
komen te liggen en is de verwachte overname van de meldkamers door de LMO verschoven naar 
2020 en verder. Pas na overname van de meldkamers door de LMO zal het ministerie van VenJ 
mogelijke desinvesterings- en frictiekosten vergoeden die te maken hebben met de overdracht van 
de meldkamer(s). De samenvoeging van de meldkamers Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch worden al 
eerder gerealiseerd en deze frictie en desinvesteringskosten komen daarom niet in aanmerking 
komen voor vergoeding van het ministerie van VenJ. 
 
Desinvesteringen 
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand aan de 
Gruttostraat en het aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen een aantal ICT systemen, 
gebouwinstallaties, inrichting en meubilair niet meer worden hergebruikt. Deze spullen worden om 
die reden versneld afgeschreven. Voor de meldkamer Eindhoven gaat dit om een totaalbedrag van 
circa € 73.000 en voor ‘s-Hertogenbosch om een totaalbedrag van circa € 167.000 voor wat betreft 
investeringen gedaan in 2015 en eerder.  
 
Tijdelijke uithuizing 
Om beide meldkamers te kunnen faciliteren in hun werk op de Mathildelaan in Eindhoven dienen er 
een aantal investeringen te worden uitgevoerd zodoende de benodigde systemen te kunnen 
gebruiken. De hoogte van de benodigde ICT investeringen betreft € 355.000. De ingeschatte kosten 
voor huisvesting bedragen naar verwachting € 55.000. Totaal maakt dat een investering van circa € 
410.000. 
Omdat het pand van het GMC niet meer operationeel hoeft te zijn, is het mogelijk een aantal 
reguliere contracten en daaruit voortvloeiende exploitatielasten (tijdelijk) stop te zetten. Immers 
hoeven de systemen e.d. in ‘s-Hertogenbosch niet operabel te zijn. De ingeschatte ICT 
exploitatielasten die hiermee bespaard kunnen bedragen €197.000. 
 
Reis- en piketkosten tijdens tijdelijke uithuizing in Eindhoven 
Het tijdelijk onderbrengen van het personeel van de meldkamer ‘s-Hertogenbosch in Eindhoven 
brengt voor alle disciplines extra reiskosten met zich mee die afhankelijk van de cao wel of niet 
(deels) vergoed dienen te worden. Op basis van de huidige cao afspraken per discipline is getracht 
inzicht te krijgen in de extra reiskosten die zullen ontstaan door het tijdelijk onderbrengen van de 
meldkamer ‘s-Hertogenbosch in Eindhoven voor de periode van 1 jaar (april 2017 tot april 2018). 
Deze kosten bedragen naar verwachting circa € 163.000 en zijn exclusief eventuele extra 
aanvullende afspraken die (mogelijk) getroffen worden met de ondernemingsraden van de diverse 
organisaties.  
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Reis- en piketkosten vanaf de definitieve verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch 
Het in gebruik nemen van de meldkamer Oost Brabant in ‘s-Hertogenbosch leidt tot extra reiskosten 
en eventuele piketvergoedingen voor medewerkers uit Eindhoven. Afhankelijk van de cao worden 
deze kosten wel of niet (deels) vergoed. Op basis van de huidige cao afspraken per discipline is 
getracht inzicht te krijgen in de extra reiskosten die zullen ontstaan door het tijdelijk onderbrengen 
van de meldkamer Eindhoven in ‘s-Hertogenbosch tot 2020. Deze kosten bedragen naar 
verwachting circa € 81.000 en zijn exclusief eventuele extra aanvullende afspraken die (mogelijk) 
getroffen worden met de ondernemingsraden van de diverse organisaties. 
 
Reis- en piketkosten meldkamerpersoneel Politie 
De extra reiskosten van het meldkamerpersoneel Politie over de periode 2017-2019 bedragen naar 
verwachting € 454.300. 
 
Reservering Nationale Politie 
De Nationale Politie kent (behoudens voor kosten binnen het GMC-BN) geen mogelijkheid tot het 
reserveren van middelen uit het overschot 2016. Om die reden is voor gekozen een financiële 
bijdrage van de Nationale Politie in de reserve ten behoeve van haar frictiekosten (= reiskosten) 
achterweg te laten. Tegelijkertijd worden de ‘declarabele’ kosten van de politie uit de benodigde 
hoogte van de reserve gehouden, de Nationale Politie zal de extra reiskosten in de periode 2017 
2019 uit haar lopende exploitatie voldoen. 
 
Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten tussen beide Veiligheidsregio’s en de 
Nationale Politie 
De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO heeft ingestemd 
met de navolgende principes die onderdeel uit zullen maken van het bestuurlijk nog vast te stellen 
samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant: 

 De functionaliteiten die binnen het meldkamerdomein vallen worden op basis van 50/50% 
verdeeld tussen de beide huidige meldkamers, GMC-BN en de meldkamer BZO.  

 De in het verleden vastgestelde verdeelsleutels van de huidige meldkamers voor de 
meldkamertaken (binnen meldkamerdomein) blijven ongewijzigd. 

o Voor het GMC-BN, komt via het Programma GMC 55% voor rekening van de Nationale 
Politie en 45% voor rekening van de deelnemende gemeenten. 

o Voor de meldkamer BZO, komt 60% rechtstreeks t.l.v. de Nationale Politie en komt 40% 
direct t.l.v. de VRBZO (deze laatste komen via de gemeentelijke bijdragen t.l.v. de 
deelnemende gemeenten). 

 
Kostenverdeling Desinvesterings- en frictiekosten 
Het per netto verschil van de bijdrage van de politie en de declarabele kosten van de politie bedraagt 
€108.810,- waarvan het verschil 50/50% verdeeld wordt over het GMC en de Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost. Dit maakt de volgende voorziene bijdragen: 
 

organisatie-onderdeel

frictiekosten

incl.

reisk. pol.

verdeling 50:50

tussen beide

regio's % -/- reisk.pol.

frictiekosten

excl.

reisk. pol. %

GMC-BN 575.816    

50%  van 100% = 

(pol. 55% / 

gem. 45%) 

50%

(pol. 27,5% /

gem. 22,5%) -54.405      521.411    

75%

(pol. 41,25% /

gem. 33,75%)

VRBZO 230.326    50% van 40% = 20% -54.405      175.921    25%

subtotaal 806.142    -108.810   697.332   

nat. Politie, aandeel BZO 345.490    50% van 60% = 30% -345.490    -            

totaal 1.151.632 100% -454.300    697.332    100%  
 
Vorming bestemmingsreserve ‘desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers’ 
Voorgesteld wordt om uit het positieve jaarrekeningresultaat van het GMC over het jaar 2016 een 
reserve te vormen ter financiering van deze kosten en gelijktijdig VRBZO de hierboven genoemde 
bijdragen aan deze reserve toe te laten voegen uit de lopende begroting 2017. 
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De reserve wordt voor de volgende onderdelen gebruikt: 
Tijdelijke uithuizing  213.000 
Investeringen in Eindhoven 410.000  
Af: lagere exploitatie ‘s-Hertogenbosch -/- 197.000  
   
Extra reis- en piketkosten personeel  244.000 
Extra reis- en piketkosten personeel tot 1-4-2018 163.000  
Extra reis- en piketkosten personeel 2018-2020 81.000  
   
Desinvesteringen van activa  239.000 
Meldkamer Eindhoven 73.000  
Meldkamer ‘s-Hertogenbosch 167.000  
Totaal  697.000 
 
Voorwaarde Reservevorming GMC 
Een van de voorwaarde voor het creëren van een reserve onder (administratieve) 
verantwoordelijkheid van het GMC is dat een eventueel overschot eind 2019 naar rato van de inleg 
wordt verdeeld over de organisaties die een bijdrage aan de reservevorming hebben gehad. 
 
Aan de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO is daarom 
voorgesteld om: 

 Het Dagelijkse en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor te stellen om 
een reserve frictiekosten Meldkamer Oost-Brabant te vormen en daarin € 521.411 te storten ten 
laste van het resultaat 2016 Programma GMC Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-
Noord. 

 Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor te stellen 
€ 175.921 bij te dragen in de reserve frictiekosten Meldkamer Oost-Brabant. 
 

Onvoorziene risico’s samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant 
De oplevering van het samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant door de kwartiermaker MKOB 
staat in het eerste half jaar van 2017 gepland. Een belangrijk uitgangspunt daarbij, is het volgende: 
De kosten van de samenvoeging dienen binnen de begrotingen van de meldkamers in Eindhoven en 
's-Hertogenbosch te worden gedekt. De samenvoeging dient budgettair neutraal plaats te vinden en 
waar mogelijk te leiden tot kostenverlaging. Het begrotingsjaar 2013 is hierbij de referentie. 
 
Er wordt verwacht dat tijdens het samenvoegingsproces nog tal van zaken zullen voorvallen die nu 
niet zijn voorzien. Te denken valt aan de veelheid van processen en projecten die moeten worden 
uitgevoerd, denk aan: 

 De tijdelijke verhuizing naar Eindhoven 

 Ontwikkelingen C2000 

 Harmonisatie werkprocessen, waaronder het opleiden van personeel 

 De verbouwing van het huidige GMC-gebouw tot een nieuwe meldkamer 

 Het realiseren van opschalingsruimten 

 Harmonisatie ICT 

 De aansluiting op het landelijke multidisciplinaire ICT-platform en de gebruikmaking van de 
landelijke meldkamersystemen 

 Inrichten governance en besturingsmodel 
 
Ook de veelheid van samenwerkende partners op verschillende schaalniveaus, maakt de 
samenvoeging er niet eenvoudiger op. Op veel gebieden is voortgang ook mede afhankelijk van 
landelijke planningen, die tot onvoorzien uitstel kunnen leiden. De kwartiermaker heeft hierover in 
het Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant het volgende opgenomen: 
Een majeure transitie als de samenvoeging van meldkamers gaat gepaard met risico’s. De bekende 
risico’s zijn voorzien van beheersmaatregelen, die zo nodig gekwantificeerd en gemonitord worden. 
De kans op aanmerkelijke risico’s op het gebied van personeel en werkprocessen is gering, omdat 
beide meldkamers in 2017 al vanaf één locatie gaan opereren en de meldkamers tijdig kunnen 
anticiperen op deze risico's. 
 
Toch blijft in aanloop naar de samenvoeging in 2018 een aantal hoofdrisico’s bestaan. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
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1. De ICT-omgeving van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of de regionale ICT-omgeving 
zijn niet tijdig gereed om de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in het eerste kwartaal van 2018 
aan te sluiten. 

a. Gevolgen:  
i. MKOB is niet tijdig (Q1 2018) gereed; 
ii. Langer verblijf in Eindhoven noodzakelijk. 

b. Maatregelen: 
i. Strakke sturing op planning; 
ii. Escalatie besluitvorming via Strategisch Managementteam en Bestuurlijke 

Begeleidingsgroep; 
iii. Overleg met medezeggenschapsraad over gevolgen voor personeel; 
iv. Overleg met politie over gevolgen voor locatie Eindhoven. 

 
2. Gelijklopende planning met samenvoeging Haarlem leidt tot capaciteitsproblemen bij het 

Meldkamerdienstencentrum van de politie.  
a. Gevolgen:  
b. MKOB is niet tijdig (1e kwartaal 2018) gereed en daardoor extra kosten; 
c. Langer verblijf in Eindhoven noodzakelijk. 

  
d. Maatregelen: 

i. Maandelijks overleg met betrokken instanties, Haarlem, LMO en MDC om 
actuele stand van zaken te monitoren en daar waar nodig bij te stellen; 

ii. Zie risico ICT niet tijdig gereed. 
 
3. Verbouwing Gruttostraat 10 vertraagt. 

a. Gevolgen: 
i. Er kan niet tijdig gestart worden met opbouwen ICT-infrastructuur; 
ii. MKOB is niet tijdig gereed (1e kwartaal 2018). 

b. Maatregelen: 
i. Zorgvuldige voorbereiding aanbesteding en voorwaarden; 
ii. Escalatie via Stuurgroep Huisvesting politie Oost-Brabant. 

 
Per deelproject zijn de risico’s in beeld gebracht. Sturing hierop vindt plaats vanuit het projectteam 
en in overleg met de betrokken partners. Om risico’s financieel op te vangen, zou hiervoor in de 
deelbegrotingen geld moeten worden gereserveerd. 
 
Vorming bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers’. 
Om toch aan het eerder genoemde criterium van budgettair neutrale samenwerking te kunnen 
blijven voldoen is het verstandig het restant van rekeningresultaat € 477.331 te storten in een te 
vormen bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers’. 
Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de korpsleiding worden 
voorgelegd, waarbij steeds ook de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk moet worden gemaakt. 
 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) heeft in de bepaling van de huidige hoogte van zijn 
algemene reserve principes van risicomanagement toegepast. Een van de benoemde bestuurlijke 
risico’s betreft de risico’s die van toepassing zijn op de vorming van de Meldkamer Oost Brabant en 
de vorming van de LMO en hiermee gepaard gaande overdracht van de meldkamer aan de politie. 
Indien de risico’s zoals benoemd zich voordoen inclusief financiële consequenties zal een uitname 
uit de algemene reserve van VRBZO volgen en het bestuur hierover geïnformeerd worden. 
 
Bestemmingsreserve Informatievoorziening  
In de balans is sinds 2010 een bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 250.855 
opgenomen. Deze reserve is uit het rekeningresultaat van 2010 gevormd, n.a.v. het in mei 2010 is 
door het Veiligheidsberaad opgeleverde document ‘Strategische agenda Informatievoorziening, 
speerpunten voor de toekomst’. Dit document had tot doel in de periode 2010-2020 samenhang te 
realiseren op het gebied van informatievoorziening en prioriteiten te stellen voor de inzet van mens 
en middelen. De visie luidde als volgt: ‘informatievoorziening moet op orde zijn om zowel de burger 
en de hulpverleningsdiensten snel en eenduidig te faciliteren. Dit werkt ten gunste van de reguliere 
situatie als tijdens de crisis- en rampenbestrijding.’ 
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Al bij de jaarverantwoording 2011 is gemeld dat gelet op de onduidelijkheid omtrent de 
ontwikkelingen rondom schaalvergroting etc. gedurende 2011 een terughoudend beleid gevoerd is 
tot deze reserve. Die onduidelijkheid is lang blijven bestaan, maar gezien de huidige ontwikkelingen 
en door het verloop van de tijd is duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling niet meer als een 
afzonderlijk speerpunt moet worden gezien, maar onderdeel is van de hele ontwikkeling van de 
landelijke meldkamerorganisatie. Daarom is het voorstel om genoemd bedrag te realloceren binnen 
het GMC en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging 
meldkamers’. 
 
Resultaatbestemming Bevolkingszorg Brabant-Noord 
Het programma Bevolkingszorg beschikt over een reserve met als doel de van jaar tot jaar 
variërende uitgaven te egaliseren, welke echter een saldo gelijk aan het ingestelde plafond heeft, te 
weten € 150.000. Het positieve resultaat 2016 ad € 13.000 wordt daarom conform de ontvangen 
bijdragen aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. 
 

Procesgang 

Processtap Datum 

Aan Contactambtenaren 10-04-2017 

Aan Financiële Commissie 13-04-2017 

Goedkeuring Dagelijks Bestuur 20-04-2017 

Verzoek zienswijze gemeenteraden 21-04-2017 

Vaststelling Algemeen Bestuur 07-07-2017 

 
Advies Contactambtenaren en Financiële Commissie 
De Contactambtenaren en de Financiële Commissie hebben positief geadviseerd over de 
Jaarverantwoording 2016 en het voorstel resultaatbestemming. 
 
Zienswijzen gemeenten 
Ter vergadering zal een overzicht worden uitgereikt van de ontvangen zienswijzen van de 
deelnemenden gemeenten. 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 

1. De Jaarverantwoording 2016 vast te stellen en daarmee:  
a. te oordelen dat de hierin verantwoorde overschrijdingen op de begroting en een 

investeringskrediet binnen bestaand beleid passen, dat hierover bij deze tijdig is 
geïnformeerd en dat de accountant deze overschrijdingen niet hoeft mee te nemen 
in zijn oordeel.  

b. kennis te nemen van de restitutie door de GHOR aan de deelnemende gemeenten 
op basis van de verdeling van kosten voor gemene rekening van een bedrag van 
€ 198.402 vanwege het administratieve overschot.  

 
2. In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2016. 

Brandweer  
a. Het negatieve resultaat van € 225.979 te onttrekken aan de Algemene reserve van 

de brandweer. 
GMC 

b. Een bestemmingsreserve ‘desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging 
meldkamers’ te vormen en daar een bedrag € 521.411 in te storten. 

c. Een bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers’ te 
vormen en daar een bedrag € 477.331 in te storten. Waarbij onttrekkingen aan deze 
reserve aan het Dagelijks Bestuur en de korpsleiding moeten worden voorgelegd, 
waarbij steeds de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk moet worden gemaakt. 

Bevolkingszorg 
d. Het positieve resultaat van € 13.025 te restitueren aan de deelnemende gemeenten 

conform de verdeling van de bijdragen 2016. 
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3. In te stemmen met de volgende (her)bestemming van reserves. 
GHOR 

a. De vrijval en restitutie van het restant van de bestemmingsreserve 
vakbekwaamheidstraject GHOR, te weten € 16.264. 

GMC 
b. De bestemmingsreserve Informatievoorziening op het heffen en het saldo ad 

€ 250.855 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten 
samenvoeging meldkamers’. 

 
 
 
 

 
Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   
 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm  Paraaf:  …………… 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. In de 
veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van 
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 
meldkamer en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel 
en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. 
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Voorwoord    
 
 
Voor u ligt de Jaarverantwoording 2016 van Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
In de Jaarverantwoording 2016 legt het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenschap af over 
de uitvoering van de Programmabegroting 2016 en de daarin opgenomen programma’s. 
 
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur na rijp beraad en met inachtneming van de door colleges van 
Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraden op het Beleidskader 2017 ingediende zienswijzen de 
nieuwe eenduidige verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen in de kosten van de door de veiligheidsregio 
uitgevoerde brandweerzorg vastgesteld. Met ingang van de Programmabegroting 2017 zal daarmee de tot 
dat moment voor elke gemeente gehanteerde afzonderlijke verdeelsleutel, die op de gefixeerde inbreng 
op basis van de gemeentebegrotingen 2009 was gebaseerd, worden losgelaten. Gedurende een 
ingroeiperiode van zes jaar zullen de nadeelgemeenten worden gecompenseerd door de 
voordeelgemeenten.  
 
In 2016 werd ook de vernieuwde repressie bij Brandweer Brabant-Noord doorgevoerd. Hierdoor is de 
incidentbestrijding gemoderniseerd doordat afhankelijk van aard en omvang van het incident menskracht, 
materieel en uitrusting van de brandweer flexibel wordt ingezet. In samenhang daarmee zijn – soms met 
pijn in het brandweerhart - ook de opgedragen bezuinigingen gerealiseerd. 
 
Met het oog op de verdere vergroting van de doelmatigheid en effectiviteit zal het aantal kantoorlocaties 
van de veiligheidsregio worden teruggebracht naar één hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een 
nevenvestiging in de driehoek Mill, Zeeland, Uden. Het Algemeen Bestuur heeft daartoe in 2016 een Visie 
op kantoorhuisvesting vastgesteld die in de komende jaren in concrete voorstellen zal worden uitgewerkt. 
 
Bij de GHOR Brabant-Noord is in 2016 het nieuwe landelijke model voor Grootschalige Geneeskundige 
Bijstandsverlening doorgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat sterker dan voorheen bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing wordt aangesloten op de reguliere geneeskundige hulpverlening door ambulancezorg en 
traumacentra. Daarbij zullen de vrijwilligers van het Rode Kruis zich richten op de verzorging van 
lichtgewonden. Naar aanleiding daarvan is onderzocht op welke wijze de crisisorganisatie van de GHOR 
zal moeten worden aangepast. Hierbij zal ook de samenwerking van de GHOR en GGD op de schaal van 
de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden en West-Brabant worden versterkt. 
 
Naar aanleiding van de landelijke heroriëntatie op de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie zijn 
de veiligheidsregio’s en niet langer meer de landelijke kwartiermakersorganisatie gevraagd om de 
bestaande meldkamers samen te brengen in de tien beoogde meldkamers die uiteindelijk samen de 
landelijke meldkamerorganisatie gaan vormen. Deze landelijke beleidswijziging heeft vooralsnog geen 
gevolgen voor de reeds in gang gezette vorming van de Meldkamer Oost-Brabant waarin de bestaande 
meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg van Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost zullen worden samengebracht. 
 
In 2016 is voorts hard gewerkt aan de verdere doorvoering en versterking van het Programma 
Bevolkingszorg waarin de gemeenten in Brabant-Noord gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de 
uitvoering van gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. 
 
Samenvattend kan 2016 worden gekenschetst als een jaar waarin door Veiligheidsregio Brabant-Noord 
en alle hierin samenwerkende partners hard is gewerkt om zowel de opgedragen bezuinigingen door te 
voeren als in het belang van de veiligheid van onze burgers in de gemeenten van Brabant-Noord zo goed 
mogelijk uitvoering te geven aan de opgedragen taken. Dit laatste is in 2016 ook bevestigd in het rapport: 
”Staat van de Rampenbestrijding” van de Inspectie V&J. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 7 juli 2017 
 
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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1.  Terugblik op ontwikkelingen 2016 
 
Vanuit het perspectief van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-
Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum (GMC) en de strategische veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk teruggekeken op de ontwikkelingen in 
2016. 
 

1.1 Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 
 
Uitwerking heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie 
Naar aanleiding van het eind 2015 uitgevoerde interdepartementale Gateway Review is vastgesteld dat realisatie van 
het Project landelijke meldkamerorganisatie (LMO) niet tot het beoogde resultaat zal leiden. De landelijke bestuurlijke 
regiegroep LMO en de landelijke stuurgroep LMO hebben daarop tot een heroriëntatie besloten waarin niet langer de 
landelijke kwartiermaker maar de veiligheidsregio’s worden gevraagd de regie op zich te nemen. De veiligheidsregio’s 
zijn gevraagd uiterlijk in 2020 de bestaande meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg samen te voegen 
en te integreren op de 10 LMO-locaties. Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is bereid om daartoe 
samen met de besturen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorzieningen 
Brabant Midden-West-Noord en Brabant-Zuidoost en de eenheid Oost-Brabant van de politie de Meldkamer Oost-
Brabant in ’s-Hertogenbosch tot stand te brengen. Gestreefd wordt om de Meldkamer Oost-Brabant in het tweede 
kwartaal 2018 operationeel in gebruik te nemen. In de periode tot de in de landelijke heroriëntatieplannen omstreeks 
2020 voorziene overdracht van het beheer van de Meldkamer Oost-Brabant aan de politie zullen alle 
meldkamerwerkprocessen landelijk worden geharmoniseerd en zal een landelijke begrotingssystematiek worden 
doorgevoerd. Tegelijkertijd zullen in deze periode het Communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerd 
Meldkamersysteem door nieuwe systemen moeten vervangen. Met het oog op de overdracht van het beheer over de 
meldkamers zal de bestaande wetgeving (Wet veiligheidsregio’s, Tijdelijke Wet ambulancezorg en Politiewet 2012) 
moeten worden aangepast. In samenhang met de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie zullen de in het 
landelijke Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst voorziene besparingen worden gerealiseerd. Aan de hand 
van een landelijk onderzoek wordt nagegaan of de eerder geraamde besparingen ad € 50 miljoen haalbaar zijn. Met 
het oog op landelijke afstemming is inmiddels een landelijk Bestuurlijk Afstemmingsoverleg LMO gevormd waarin de 
10 voorzitters van de per LMO-locatie gevormde stuurgroep zitting hebben. Namens LMO-locatie Oost-Brabant heeft 
de burgemeester van Nuenen, voorzitter van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Oost-Brabant LMO 
hierin zitting. De Dagelijkse Besturen van Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben in een 
gezamenlijke reactie aan het Veiligheidsberaad laten weten - onder voorwaarde van het daadwerkelijk in 2017 
beschikbaar komen van de door de politie beheerde landelijke ICT waarop de Meldkamer Oost-Brabant zal moeten 
worden aangesloten en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om eventuele vertragingen op te 
vangen - in te stemmen met de “Beslisnotitie heroriëntatie vorming landelijke meldkamer” en de “Uitwerking landelijk 
kader”. 
 
Evenementenveiligheid – Rapport “Meer aandacht nodig van gemeenten bij vergunningverlening en handhaving” 
In 2012 hebben de inspecties Veiligheid & Justitie en Gezondheidszorg naar aanleiding van hun onderzoeken het 
rapport “Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moeten verbeteren” gepubliceerd. In de 
periode 2014 – 2015 heeft door beide inspecties een vervolgonderzoek plaatsgevonden waarvan in 2016 het rapport 
“Meer aandacht nodig van gemeenten bij vergunningverlening en handhaving” is uitgebracht. Aan het onderzoek 
hebben ook de eenheid Oost-Brabant van de politie, Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord inclusief 
de GHOR-bureaus en de volgende hierin samenwerkende gemeenten deelgenomen: Bergeijk, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Son en Breugel en Eindhoven, Boxtel, Grave, Landerd, Sint Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch. De 
inspecties hebben vastgesteld dat door gemeenten te weinig gebruikt wordt gemaakt van advisering door de 
hulpverleningsdiensten. Voorts wordt door de gemeenten onvoldoende gevolg gegeven aan de uitgebrachte 
veiligheidsadviezen. De inspecties adviseren om voor elk publieksevenement door de gezamenlijke 
hulpverleningsdiensten een geïntegreerd advies uit te brengen. Veiligheidsregio Brabant-Noord is van mening dat het 
uitbrengen van een integraal veiligheidsadvies zich zou moeten richten op risico evenementen (categorie C) of als er 
sprake is van tegenstrijdige adviezen door de hulpverleningsdiensten. Overigens wordt in Brabant-Noord sedert 2012 
een Regionale checklist evenementenveiligheid gehanteerd, die door de gemeenten en hulpverleningsdiensten 
samen met de landelijke Handreiking evenementenveiligheid en de Handreiking geneeskundige advisering 
publieksevenementen grondslag vormen voor multidisciplinaire en integrale advisering door de veiligheidsregio. 
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1.2 Brandweer Brabant-Noord 
 
Vaststelling verdeelsleutel kosten brandweerzorg 
In zijn vergadering op 11 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord in het kader van 
het Beleidskader 2017 en met inachtneming van de daartoe door de gemeenteraden en colleges ingediende 
zienswijzen de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen in de door Brandweer Brabant-Noord verzorgde 
brandweerzorg vastgesteld. Was de bijdrage totdat moment gebaseerd op de gefixeerde inbreng vanuit de 
gemeentebegrotingen 2009, met ingang van 2017 zal een voor alle gemeenten gelijk bedrag per inwoner gelden. 
Reden van deze beleidswijziging is dat door harmonisatie van de brandweerzorg als gevolg van de overdracht in 
2011 van de gemeenten aan de veiligheidsregio en de sedertdien doorgevoerde bezuinigingen de gemeentelijke 
bijdragen niet langer representatief waren. Een daartoe in het leven geroepen bestuurlijke werkgroep heeft 
verschillende alternatieven afgewogen en is uiteindelijk tot de voorgestelde nieuwe verdeelsleutel gekomen. Bij de 
vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel is tevens besloten om een ingroeiperiode van zes jaar te hanteren waarin de 
nadeelgemeenten worden gecompenseerd ten laste van de voordeelgemeenten. 
 
Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden 
Als opvolging van de Brandweercompagnie als organisatie eenheid voor het optreden van de brandweer in groter 
verband is in 2016 besloten het Grootschalig Brandweer Optreden (GBO) en het Specialistisch Optreden (SO) door te 
voeren. Het GBO heeft betrekking op het brandweeroptreden bij opgeschaalde situaties in de eigen veiligheidsregio 
(grote branden of ongevallen en rampen) in geval van bijstandsverlening aan andere veiligheidsregio’s. Hoewel het 
grootschalig brandweeroptreden steeds zal worden afgestemd op enerzijds de specifieke risico’s in het 
verzorgingsgebied wordt wel voorzien in standaardisatie van materieel, operationele voorbereidingen als operationeel 
optreden. Bij het SO gaat het om situaties die zelden voorkomen doch wel gespecialiseerde kennis, materieel en 
uitrusting verlangen. Gedachte achter het specialistisch optreden is om daarvoor opgeleide en uitgeruste 
brandweereenheden als onderdelen van vier tot zes deelnemende veiligheidsregio’s over het land te spreiden. 
Hiermee kan worden voorkomen dat alle 25 veiligheidsregio’s hierin afzonderlijk zelf zullen moeten voorzien. Het 
GBO wordt door de veiligheidsregio’s zelf georganiseerd en gefinancierd. Veiligheidsregio’s ontvangen hiertoe een 
niet kosten dekkende rijksbijdrage. Het SO wordt kostendekkend georganiseerd en gefinancierd uit de Rijksbijdrage 
Instituut Fysieke Veiligheid. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft dit tot gevolg dat geen uitgaven meer hoeven 
te worden gedaan voor aanvullende technische hulpverlening. 

 
Doorvoering vernieuwde repressie 
In 2016 heeft de uitrol plaatsgevonden van de vernieuwde repressie bij Brandweer Brabant-Noord. In 2015 is hiertoe 
door het Algemeen Bestuur het beleid inzake flexibel uitrukken vastgesteld. Dit betreft, afhankelijk van aard en 
omvang van een incident, het uitrukken met een standaard of een aangepaste brandweereenheid. Onder een 
standaard brandweereenheid wordt een tankautospuit met een bezetting van zes brandweerlieden inclusief 
bevelvoerder verstaan. Onder een aangepaste brandweereenheid wordt een TS Flex of een TS Light verstaan. Een 
TS Flex is een standaard tankautospuit met een bezetting van vier brandweerlieden inclusief bevelvoerder. Een TS 
Light is een aangepaste tankautospuit met een bezetting van vier brandweerlieden inclusief bevelvoerder. De TS 
Light en de TS Flex rukken uit voor kleinere incidenten. Andere onderdelen van de vernieuwde repressie zijn de 
invoering van zes watertankauto’s om overal in het verzorgingsgebied van Brandweer Brabant-Noord over voldoende 
bluswater te kunnen beschikken. Voorts zijn de drie grootschalig watertransportsystemen aangepast en nu elk van 
2.500 meter 150 mm slangen voorzien. Op de uitrukposten Vlijmen, Schaijk, Geffen, Mill, Sint Oedenrode en Boxmeer 
zijn nieuwe hulpverleningsteams gevormd waardoor de hulpverleningsvoertuigen op de overige uitrukposten zullen 
worden afgestoten. Op de posten Heusden, Lith, Grave, Cuijk en Vierlingsbeek zijn hulpverleningsvaartuigen 
geplaatst voor redding, hulpverlening en brandbestrijding op groot water en rivieren. Naast de duikploeg van post ’s-
Hertogenbosch beschikt Brandweer Brabant-Noord over een oppervlakte reddingsteam voor hulpverlening bij 
waterongevallen bij post Mill.  
 
Huisvestingsplan brandweer, kazernes 
In zijn vergadering op 7 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord besloten om een 
eventueel besluit over de overdracht van thans nog in gemeentelijk eigendom zijnde brandweerkazernes aan de 
veiligheidsregio op te schorten tot 2019/2020. Tevens is besloten dat gemeenten het kwaliteitsniveau van onderhoud, 
van zowel hun eigen als in de afgelopen jaren reeds aan de veiligheidsregio overgedragen brandweerkazernes, op 
niveau 3 van de NEN 2767 norm brengen. In samenhang daarmee werd ook besloten om de in het Huisvestingsplan 
brandweer, kazernes opgenomen “Samenvatting Meerjarenonderhoudsplannen 2016 – 2035” als uitgangspunt voor 
het uitvoeren en eventueel wegwerken van achterstallig onderhoud voor de jaren 2016 tot en met 2019 te hanteren. 
Gemeenten zijn daartoe gevraagd naast het realiseren van onderhoudsniveau 3 ook voor de kapitaallasten toe te 
groeien naar een gelijke noemer voor wat betreft afschrijvingstermijn en rekenrente. De stand van zaken met 
betrekking tot het uitgevoerde onderhoud aan de brandweerkazernes zal jaarlijks aan het Algemeen Bestuur worden 
teruggekoppeld. Voorafgaand aan deze terugkoppeling zullen alle gemeenten eerst worden geconsulteerd. 
 
Eindrapport Taskforce Natuurbranden 
Naar aanleiding van natuurbranden op de Stabrechtse Heide (2010) en op de Kalmthoutse Heide (2011) is op initiatief 
van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant de Taskforce Natuurbranden gevormd. Hierin 
werken de drie Brabantse veiligheidsregio’s samen met natuurterreinbeheerders. De taskforce had als opdracht op de 
aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid & Justitie naar aanleiding van onderzoek naar genoemde natuurbranden te 
vertalen naar daadwerkelijke verbeteringen bij zowel het voorkomen als bestrijden van natuurbranden. Gekozen is 
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voor een gebiedsgerichte aanpak voor alle relevante natuurgebieden in Noord-Brabant. Hiertoe zijn Risico Index 
Kaarten Natuurbranden opgesteld voor 20 natuurgebieden. Per natuurgebied is een maatregelenpakket opgesteld om 
risico’s op het ontstaan van brand terug te dringen. Er wordt nog gewerkt aan verbetering van de mobiele telefonische 
bereikbaarheid en die van C2000 in de betrokken natuurgebieden. Bij sommige natuurgebieden moet de ontsluiting 
worden verbeterd om verkeersopstoppingen bij het gelijktijdig verlaten tijdens een natuurbrand te voorkomen. De 
provincie heeft een coördinerende rol op zich genomen en wenst deze ook naar de toekomst toe voortzetten. Voorts 
is voor elk van de 20 natuurgebieden een driemanschap gevormd bestaande uit een burgemeester (trekker), 
brandweer en natuurbeheerder. De driemanschappen coördineren de doorvoering van risico reducerende 
maatregelen. Binnen het verzorgingsgebied van Brabant-Noord betreft het de volgende vijf driemanschappen: 
• Loonse en Drunense Duinen (trekker: Wim Luijendijk, Loon op Zand) 
• Maashorst/Reekerheide (trekker: Marieke Moorman, Bernheze) 
• Boswachterij Sint Anthonis inclusief Stippelberg (trekker: Marleen Sijbers, Sint Anthonis) 
• Vughtse Landgoederen (trekker: Roderick van de Mortel, Vught) 
• Overloonse Duinen (trekker: Karel van Soest, Boxmeer)  
 
Namens het Algemeen Bestuur is de burgemeester van Landerd, Marnix Bakermans. Als portefeuillehouder 
Natuurbrandbestrijding aangewezen. In het Regionaal beleidsplan 2016 – 2019 zijn natuurbranden als prioritair risico 
aangewezen. De voorstellen en afspraken van de Taskforce Natuurbranden worden hierbij als verbetermaatregelen 
doorgevoerd. Daarnaast zullen natuurgebieden bij kwetsbare objecten nog aan een nadere beoordeling worden 
onderworpen. In het 2016 uitgebrachte Eindrapport Natuurbranden Provincie Noord-Brabant “Door het vuur voor 
veilige Natuur” wordt verslag gedaan van de inspanningen tot nu toe. 
     
Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
In de afgelopen jaren hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor een heroriëntatie noodzakelijk is 
op het gebied van de bereikbaarheid van elke willekeurige locatie ten behoeve van het operationeel optreden door de 
hulpdiensten, de behoefte aan bluswater en de benodigde hoeveelheid bluswater bij een incident. Op grond van de 
Drinkwaterwet zijn in het belang van de volksgezondheid bepalingen opgenomen voor een duurzame veiligstelling 
van de openbare drinkwatervoorziening. Als gevolg daarvan verkleinen drinkwaterbedrijven de diameter van de 
leidingen van het waterdistributienetwerk om de doorstroomsnelheid van het leidingwater te vergroten. Door 
vermindering van het aantal brandkranen neemt het risico van vervuiling van het drinkwater af. Dit heeft uiteraard 
consequenties voor de primaire bluswatervoorziening. Levering van bluswater is voor drinkwaterbedrijven geen 
wettelijke taak. De verantwoordelijkheid voor bluswatervoorziening berust ingevolge de Wet veiligheidsregio’s bij de 
colleges van B&W. Gemeenten kunnen zelf in de bluswatervoorziening voorzien en/of eisen aan derden stellen bij de 
totstandkoming van bouwwerken en infrastructuur (kunstwerken). De eisen voor bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 
van Brandweer Nederland (2012) wordt van deze regelgeving een praktische uitwerking gegeven. Op grond van het 
Bouwbesluit 2012 adviseert Brandweer Brabant-Noord de colleges van B&W over de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van bluswater, de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen zodat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan 
worden gelegd. Uit oogpunt van een eenduidige en efficiënte advisering van de gemeenten en in aanmerking 
genomen dat het verzorgingsgebied van Brabant Water nagenoeg samenvalt met die van de Provincie Noord-Brabant 
hebben de drie Brabantse veiligheidsregio’s samen met gemeentelijke ambtenaren belast met de uitvoering van het 
Bouwbesluit 2012 de handen inééngeslagen en de Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening opgesteld 
en uiteraard getoetst op houdbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze beleidsregels zijn door het Algemeen Bestuur 
geaccordeerd en ter vaststelling aan de colleges van B&W van alle Brabantse gemeenten aangeboden. 
 
Visie huisvesting kantoorlocaties Brandweer Brabant-Noord 
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in 2016 ingestemd met de Visie huisvesting 
kantoorlocaties Brandweer Brabant-Noord. Uitgangspunt in deze visie is dat uit doelmatigheids- en 
effectiviteitsoverwegingen het aantal kantoorlocaties zal worden teruggebracht tot een hoofdvestiging aan het 
‘Veiligheidsplein’ in ’s-Hertogenbosch en één nevenlocatie in Uden. Het visiedocument is opgesteld door de 
Bestuurlijke Werkgroep Huisvesting en heeft uitsluitend betrekking op de kantoorlocaties, opleidingslocaties en 
werkplaatsen. Het visiedocument zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak inclusief investerings- en 
dekkingsplan waarover zo mogelijk in 2017 bestuurlijke besluitvorming zal kunnen plaatsvinden. 
 

1.3 GHOR Brabant-Noord 
 
Operationele crisisorganisatie GHOR 
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) 
Per 18 januari 2016 is het nieuwe model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstandsverlening in werking getreden. 
In het nieuwe model zijn de verantwoordelijkheden van geneeskundige partners herverdeeld als gevolg van 
wijzigingen in wet- en regelgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er veel sterker dan voorheen aangesloten wordt op de 
reguliere hulpverlening die ambulancezorg en traumacentra bieden. Dit betekent dat de mogelijkheden van de 
ambulancezorg zijn vergroot en dat aanvullende voorzieningen zijn getroffen om de zorgcapaciteit aldaar te vergroten. 
Zo zal het Rode Kruis met een georganiseerde inzet van vrijwilligers de verzorging van lichtgewonde slachtoffers op 
zich nemen, waardoor de ambulancezorg zich kan richten op de zwaargewonde slachtoffers. De GHOR coördineert 
het geheel aan activiteiten en de samenwerking tussen de partijen, ook in de voorbereidende fase op crises.  
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Flexibilisering crisisorganisatie GHOR 
Naast een herverdeling van verantwoordelijken in het kader van Grootschalige Geneeskundige Bijstandsverlening, is 
in het najaar ook een onderzoek gedaan naar flexibilisering van de crisisorganisatie GHOR. Zo zijn de pools van 
sleutelfunctionarissen, piketregelingen en operationele werkwijzen tegen het licht gehouden. Uitkomsten van dit 
onderzoek worden in 2017 geïmplementeerd. 
 
Outbreak, ketenoverleg en informatiemanagement binnen de geneeskundige hulpverlenging 
In januari heeft de meerdaagse intersectorale ketenoefening Outbreak plaatsgevonden in Brabant. In heel Brabant 
beoefenden de GHOR-en, GGD-en, ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenkringen de eigen 
crisisorganisatie én onderlinge samenwerking tijdens de uitbraak van een infectieziekte. De oefening is geëvalueerd, 
waarna een traject is opgestart om verbeterpunten te implementeren. Zo zal bijvoorbeeld het ketenoverleg van de 
acute zorgsector o.l.v. de GHOR/DPG een structureel karakter krijgen en zal onderzoek worden gedaan naar de 
haalbaarheid om netcentrisch te kunnen werken (informatiemanagement) binnen deze acute zorgketen. 
 
Verdere samenwerking GGD/GHOR op schaal Brabant-Midden-West-Noord  
Naast doorontwikkeling van de operationele GHOR-organisatie, heeft ook het GHOR-bureau zich verder ontwikkeld. 
Zo is er ad-interim kwartiergemaakt om het huidige samenwerkingsverband van de beide GHOR-en en GGD-en op de 
schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant verder te versterken. De incidentele financiële consequenties 
zijn beperkt en worden binnen de exploitatie opgevangen. 
 

1.4 Gemeenschappelijk meldcentrum Brabant-Noord 
 
Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO  
De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO vormt het bestuurlijk aanspreekpunt 
voor de Regionaal Kwartiermaker Oost-Brabant LMO en adviseert de Dagelijkse Besturen van de veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost over de vorming van de Locatie Oost-Brabant van de LMO en het daartoe 
noodzakelijke transitietraject. De uitvoering van de samenvoeging vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 
bestuurlijke begeleidingsgroep en zal naar verwachting medio 2018 zijn afgerond. Conform het door de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep geaccordeerde voorstel is in het tweede deel van 2015 het project gestart om de GMS-systemen 
van de Meldkamer Brabant-Zuidoost en het GMC Brabant-Noord te harmoniseren. Gestreefd werd om het 
geharmoniseerde meldkamersysteem eind 2016 op te leveren. Dit bleek technisch niet mogelijk. Realisatie vindt 
plaats per datum tijdelijke verhuizing van het GMC naar Eindhoven in 2017. Vanuit de Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
zal gedurende 2016 invulling worden gegeven aan het ontwikkelen van de inrichting van de bestuurlijke 
samenwerking na samenvoegen van de bestaande meldkamers in de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-
Noord.  
 
Regionaal kwartiermaker en LMO-ontwikkelingen 
De heer Jos van der Heijden is als regionaal kwartiermaker locatie Oost-Brabant LMO aangesteld door de 
Bestuurlijke Begeleidingsgroep. Naast het inrichten van de projectorganisatie voor de toekomstige locatie Oost-
Brabant van de LMO heeft de regionaal kwartiermaker als belangrijkste prioriteiten het opstellen van een plan van 
aanpak en een businesscase voor het samenvoegen van de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-
Zuidoost (GMK) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC). De regionaal kwartiermaker heeft 
een plan van aanpak en de businesscase voor de vorming van de meldkamer Oost Brabant ontwikkeld. Deze 
documenten zijn in 2016 met de Bestuurlijke Begeleidingsgroep besproken en doorontwikkeld, mede naar aanleiding 
van de Heroriëntatie op LMO1. Dit houdt onder meer in dat de besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn 
voor de samenvoeging van de meldkamers en dat slechts op onderdelen centrale regie plaatsvindt door LMO. Ter 
voorbereiding op de samenvoeging van de beide meldkamers in ’s-Hertogenbosch, zal het GMC tijdelijk inhuizen bij 
het GMK in Eindhoven, om gelegenheid te scheppen voor de noodzakelijke aanpassingen. Hiervoor wordt in 2016 
een afzonderlijke projectorganisatie opgetuigd, onder verantwoordelijkheid van de regionaal kwartiermaker. Tevens is 
in 2016 het communicatieplan doorontwikkeld en uitgevoerd; verder is er overleg gevoerd over de afstemming van de 
medezeggenschap vanuit de huidige organisatie van GMC en GMK. 
 
In 2016 is één gezamenlijk Strategisch Management Team en één gezamenlijk Operationeel Managementteam over 
de meldkamers van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost ingesteld, onder verantwoordelijkheid 
van de directeuren GMC en GMK. In deze MT’s zijn alle strategisch c.q. operationeel managers van de betrokken 
disciplines vertegenwoordigd. Omdat beide meldkamers steeds meer naar elkaar toe moeten groeien, hebben de 
directeuren GMC en GMK tevens besloten om het sectorhoofd GMK aan te stellen als manager bedrijfsvoering, die 
fungeert als (technisch) voorzitter van de MT’s. De manager bedrijfsvoering en de regionaal kwartiermaker trekken 
samen op in de ontwikkeling naar één MeldKamer Oost Brabant (MKOB). 
 
Financieel beleid in verband met LMO 
In verband met de komende LMO ontwikkelingen voert het GMC de laatste jaren een terughoudend uitgaven- en 
investeringsbeleid. Dit houdt in dat investeringen zo lang (als technisch) verantwoord worden uitgesteld, invulling van 
vacatures zoveel mogelijk worden beperkt en overige uitgaven worden getoetst op duurzaamheid. Tegelijk dient de 
bestaande dienstverlening te worden gecontinueerd. In financiële zin kan worden geconstateerd dat onder invloed 
van het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid de kosten over 2016 ruim binnen de begroting blijven. Dit 

                                                        
1 Kamerbrief van de minister VenJ d.d. 4 januari 2016, kenmerk 717878. 
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financiële voordeel is overigens tevens ontstaan doordat de activa van het GMC vanaf ultimo 2013 zijn gefinancierd 
met een langlopende lening van de politie tegen een zeer laag rentepercentage. Deze herfinanciering levert een 
jaarlijks financieel voordeel op van bijna € 100.000 (ten opzichte van de ‘oude’ leningen). Met betrekking tot de 
toekomstige locatie van de meldkamers van de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord is besloten om 
deze samen te huisvesten in het daartoe te verbouwen Gemeenschappelijk Meldcentrum in ’s-Hertogenbosch. 
Hierdoor dienen de beide meldcentra in 2017-2018 tijdelijk gehuisvest te worden in Eindhoven Mathildelaan wat de 
nodige frictiekosten met zich mee zal brengen. Voorstel is om het resultaat 2016 te reserveren voor de daarvoor 
benodigde frictiekosten 2017/2018.  
 

1.5 Bevolkingszorg Brabant-Noord 
 
Programma Bevolkingszorg structureel vanaf 2016 
Vanaf 8 april 2015 is het Programma Bevolkingszorg als onderdeel van Veiligheidsregio Brabant-Noord van start 
gegaan. Het programma geeft in intergemeentelijk verband uitvoering aan de wettelijke gemeentelijke 
rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken op het gebied van bevolkingszorg. Uitgangspunt is om de kwaliteit en 
efficiency van Bevolkingszorg te verhogen en de kosten voor individuele gemeenten te beperken. Binnen de volgende 
verdeling wordt gewerkt aan een verdere professionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom: 
• De veiligheidsregio coördineert Bevolkingszorg Brabant-Noord en neemt het regionale team Bevolkingszorg en 

het proces Crisiscommunicatie voor haar rekening (inclusief OTO = Opleiden, Trainen en Oefenen van 
functionarissen); 

• De expertteams Bevolkingszorg nemen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = Opleiden, Trainen en 
Oefenen van functionarissen) van hun eigen hoofdproces voor hun rekening; 

• De lokale Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid (AOV) neemt de basiskennis crisisbeheersing van de 
functionarissen van de eigen gemeente (inclusief collegeleden) voor zijn/haar rekening. 

 
In 2016 is dit vooral verder geïmplementeerd en gecontinueerd. 

 
 

1.6 Maatregelen 2014-2016 n.a.v. bestuursconferentie 2012 
Brandweer Brabant-Noord 
Van de oorspronkelijke taakstelling van 4 miljoen euro resteert ultimo 2016 nog € 250.000. Dit komt doordat de 
resterende bezuiniging van 5 fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers nog niet is gerealiseerd. 
Omdat dit proces landelijk wordt gecoördineerd, is op dit moment niet duidelijk of een besparing van 5 fte mogelijk is. 
Verdere analyse zal deel uitmaken van het begrotingsproces 2018. 
 
GHOR Brabant-Noord 
De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage is ingevuld door € 61.000 te bezuinigen op de bijdrage van de GHOR 
aan de zorginstellingen als het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Door de veranderde wet en rol is de 
GHOR namelijk niet meer geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het OTO-programma van zorginstellingen. 
Het betreft hier met name opleiding en training van personeel van deze instellingen als voorbereiding op de bestrijding 
van rampen en crises. Voor multidisciplinaire OTO activiteiten die door de zorginstellingen worden ingevuld, blijft de 
GHOR wel verantwoordelijk. 
 
 

1.7 Maatregelen 2016 n.a.v. bestuursconferentie 2014 
Brandweer Brabant-Noord 
De opdrachten die het bestuur de brandweer heeft gegeven naar aanleiding van de bestuursconferentie van 12 maart 
2014, te weten de herallocatie van middelen en het beargumenteerd afwijken van de wettelijke vereisten door 
veiligheidsregio en brandweer, waren ultimo 2015 reeds geheel verwerkt. 
 
GHOR Brabant-Noord 
De Directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord heeft van het Algemeen Bestuur VRBN de opdracht gekregen om 
een bezuiniging van € 50.000 te realiseren met ingang van 2015. Deze bezuiniging is grotendeels geëffectueerd 
binnen de bedrijfsvoering van de GHOR (€ 43.000 op huisvesting, kapitaalslasten en bedrijfskosten) en € 7.000 door 
haar inzet te minderen waar het gaat om multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen. De bezuinigingstaakstelling 
is verwerkt in de 1e begrotingswijzing op de Programmabegroting 2015 VRBN. 
 
GMC Brabant-Noord 
Gelet op de landelijke financiële taakstelling ten aanzien van de meldkamers heeft het bestuur besloten 
het GMC niet te betrekken in de besprekingen tijdens de bestuursconferentie van maart 2014. 
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2. Algemene uitgangspunten 
 
In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en 
resultaatbepaling in 2016 geformuleerd. 
 

2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2016 
Voor 2016 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: 

- de rekenrente voor nieuwe investeringen is 4,0%. Het GMC hanteert geen rekenrente. De GHOR bezit géén 
activa; 

- afschrijvingen: Investeringen beneden € 10.000 worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 10.000 worden 
op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; 

- de door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer 
compensabel; 

- de door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen 
wel compensabel;  

- waar in dit document bedragen in duizenden euro’s worden getoond, worden deze bedragen in feite niet 
tussentijds afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen. 

- Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht. 
 

2.2 Gemeentelijke bijdrage 2016 
De veiligheidsregio ontvangt in het totaal een gemeentelijke bijdrage van € 31.220.000. Hiervan is  
€ 2.888.000 afhankelijk van het aantal inwoners. Jaarlijks vindt de definitieve berekening daarvan plaats als de 
nieuwe inwoneraantallen bekend zijn. Onderstaande tabel bevat de bijgestelde bedragen.  
 

BBN* GHOR GMC BZ fiestruct.** BZ overig BZ Totaal Totaal
Bijdrage per inwoner € 1,784 € 2,043 € 0,531 € 0,238 € 0,769

Vast bedrag € 28.332.270 € 28.332.270
Inwoners afhankelijk bedrag* € 1.151.863 € 1.319.090 € 262.725 € 153.890 € 416.615 € 2.887.568
Totaal € 28.332.270 € 1.151.863 € 1.319.090 € 262.725 € 153.890 € 416.615 € 31.219.838  
* Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar van toepassing. 
** Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2015, zijnde 645.663 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 's-Hertogenbosch)  

494.774 inwoners.   

2.3 Compensabele BTW 
 
Met ingang van 1 januari 2014 is de brandweertaak een wettelijke taak van de veiligheidsregio en zodoende is 
compensatie via de zogenoemde transparantieregel voor deze taken niet langer aan de orde. De veiligheidsregio’s 
zijn hiervoor structureel gecompenseerd door middel van een verhoging van de BTW-compensatie via de BDUR. 
Voor onze veiligheidsregio betekende dit een verhoging van de aan de deelnemende gemeenten doorbetaalde BTW-
compensatie via de BDUR van € 574 duizend in 2013 (alleen m.b.t. multi-taken) naar € 2,3 miljoen vanaf 2014 (m.b.t. 
multi-taken én brandweertaken). In 2016 betrof het exacte bedrag € 2.305.094. Naar aanleiding van de herijking die 
vanaf 2017 van kracht is, zal dit bedrag vanaf dat moment in mindering worden gebracht op de gemeentelijke 
bijdragen. De doorbetaling vanuit de BDUR vervalt op dat moment. 
 
Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een 
bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten. 
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3. Programma’s 
  
Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR, GMC en BZ in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2016 (doel) 
en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2016 aan resultaat 
is opgeleverd. 
 

3.1  Risicobeheersing 
 
Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en het 
maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweerzorg als bedoeld in de Wet 
veiligheidsregio’s. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader. 
 
Doel 
De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden 
onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden: 
• Veilige objecten 

Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig 
object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een ‘object’ kan 
een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement). 

• Veilige omgeving 
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving 
waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke 
brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden. 

• Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid 
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van 
(actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren. 
 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Verhogen van de 
zelfredzaamheid en het 
voorkomen van incidenten bij 
burgers en bedrijven. 

• Uitgangspunt hierbij is dat burgers en bedrijven 
een eigen verantwoordelijkheid hebben voor 
veilig leven en veilig werken.  

• De veiligheidsregio versterkt dit zelfbewustzijn en 
ziet hier ook op toe. 
 

o Per gemeente zijn er afspraken gemaakt over de 
te behalen doelen en de inzet van RB- capaciteit. 

• Programma Maatschappij heeft een meerjarenplan 
opgesteld. Hierin richt men zich op een specifiek 
aantal doelgroepen, te weten jeugd, ouderen, 
bedrijven en zorginstellingen. Het plan geeft aan 
op welke manieren en middels welke activiteit 
deze doelgroepen benaderd worden. 

2. De VR draagt op verzoek bij 
aan de integrale 
handhavingsplannen van 
verschillende gemeenten. 

• De regionale brandweer doet in 2016 een 
beleidsvoorstel voor brandveiligheid als input 
voor de gemeentelijke handhaving 
beleidsplannen. 

• Hiervoor gebruikt de brandweer de in 2015 per 
gemeente uitgevoerde risicoanalyse. 

 
o Vaststellen Regionaal toezichtbeleid 

Brandveiligheid. 
o Toezichtproces gestandaardiseerd.  
o Bevindingen uniform, digitaal, geregistreerd. 

• Begin 2016 is de brandweer in samenwerking met 
de gemeenten gestart met het opstellen van een 
risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. 
Met deze strategie wordt bereikt dat het toezicht in 
het kader van de brandveiligheid zodanig is 
ingericht, dat er een maximale veiligheidswinst 
behaald wordt op de bestuurlijke doelstelling: ‘Het 
voorkomen van slachtoffers’. 

• De uitkomsten van de risicoanalyse zijn vertaald 
naar een vierjaarlijkse toezichtstrategie welke via 
de ambtelijke weg is ontworpen en wordt 
gedragen. Hierbij zijn de bouwwerken met het 
hoogste risico ook als zodanig geprioriteerd. 
Tevens zijn er keuzes gemaakt in inspectie-
onderwerpen die het meeste bijdragen in het 
voorkomen van slachtoffers.  

• In oktober is het programma “Toezichtstrategie 
brandveiligheid” ter vaststelling voorgelegd aan de 
19 colleges.  

• De opdracht vanuit de gemeenten aan de 
regionaal commandant beschrijft digitaal toezicht 
als randvoorwaarde om systematisch 
overtredingen te kunnen registreren en deze onder 
te kunnen brengen in een database. De 
voorbereidingen om van start te gaan zijn 
getroffen. Continuering vraagt echter een 
investering waar nog geen besluitvorming over 
heeft plaatsgevonden. 
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Lasten en baten 
 
BBN Risicobeheersing be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016  
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 2.464                       2.504                       2.514                          2.332                       
Overige goederen en diensten 53                            53                            48                               43                            
Kapitaallasten

Totaal lasten 2.517                       2.557                       2.562                          2.375                       

Baten
Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 5                              10                               2                              
Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Subsidies 60                            74                               72                            
Totaal baten -                               65                            84                               73                            

Saldo -2.517                     -2.492                     -2.478                        -2.302                     
 

 
Toelichting 
 
Subsidies: € 14.000 voordeel 
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 betreft een instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls 
van de omgevingsveiligheid. Het programma heeft een looptijd van vier jaar (van 2015 tot en met 2018) en hieraan 
wordt door de drie Brabantse veiligheidsregio’s gezamenlijk deelgenomen. Het voordeel op de inkomsten uit de 
subsidie is het gevolg van een te lage raming van de ingezette declarabele uren in dit jaar, die leidde tot een 
onderschatting van het subsidiebedrag. 
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3.2 Incidentbestrijding 
 
Binnen het programma Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie (meldkamer, 
materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en nazorg. 
 
Doel 
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding 
op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg. 
 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Organisatie aanpassen op de 
uitkomsten van het project 
vernieuwde repressie.  

• De beleidskeuzes en de bijbehorende keuzes 
(aankopen en afstoten materieel, aanpassing 
personele inzet) implementeren.  

 
o Het implementeren van de visie betreft een 

meerjarenplan. In 2016 worden de onderdelen 
HV, Waterwagen, Flexibel uitrukken en TS light 
geïmplementeerd. 

Onderdelen v.d. visie (HV, Waterwagen, Flexibel 
uitrukken en TS light) zijn volgens planning 
geïmplementeerd en operationeel. 

2. Aansluiten op landelijke 
ontwikkelingen en op 
onderdelen de werkwijze 
standaardiseren. 

• Implementeren van landelijke visies zoals visie 
grootschalig brandweeroptreden en de 
standaardisatie van inzetvoorstellen t.b.v. de 
LMO. 

 
o Visies geïmplementeerd en inzetvoorstellen 

gestandaardiseerd op landelijke schaal. 

De standaardisaties die beschikbaar zijn gekomen vanuit 
het landelijk project zijn conform de landelijk norm 
ingevoerd.  
 

3. Aanpassen/vernieuwen 
Kazerne Volgorde Tabel 
Brabant-Noord. 

• Project uitvoeren om de uitgangspunten vast te 
stellen en op basis hiervan de Kazerne Volgorde 
Tabel vast te stellen en in ICT systemen vast te 
leggen. 

 
o Vastgesteld dekkingsplan en “ingespoelde” 

Kazerne Volgorde Tabel. 
 

De uitgangspunten van de KVT zijn bepaald en de 
nieuwe inspoeling is gerealiseerd. 
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Lasten en baten 
 
BBN Incidentbestrijding be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016  
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 8.636                       9.086                       9.270                          8.583                       
Vrijwilligersvergoedingen 3.506                       3.496                       3.540                          3.498                       
Overige vrijwilligerskosten 138                          191                          155                             135                          
Materieel & materiaal* 1.544                       1.505                       1.558                          1.394                       
Opleiden en oefenen* 1.303                       1.401                       1.510                          1.359                       
Overige goederen en diensten 1.546                       1.501                       1.396                          1.431                       
Kapitaallasten 3.740                       2.552                       2.622                          2.347                       
Totaal lasten 20.413                     19.732                     20.050                        18.747                     

Baten
Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 194                          278                          307                             201                          
Vrijwilligersvergoedingen

Overige vrijwilligerskosten

Materieel & materiaal 50                            125                          174                             20                            
Opleiden en oefenen 100                          100                          31                               84                            
Overige goederen en diensten 349                          353                          344                             347                          
Kapitaallasten 875                          568                          615                             529                          
Subsidies

Inkomens- en vermogensoverdrachten

Totaal baten 1.568                       1.424                       1.470                          1.181                       
Saldo -18.845                   -18.308                   -18.580                      -17.567                   

 
*) Opm.: de bedragen van Materieel & materiaal en van Opleiden & Oefenen zijn bij de vaststelling van de 3e wijziging Programmabegroting 2016 
omgewisseld gepresenteerd; dit is in deze tabel hersteld. 
 
Toelichting 
 
Salarissen: € 155.000 nadeel  
Het nadeel van € 155.000 is met name ontstaan door: 
• Incidentele kosten vanwege de getroffen regeling in verband met bovenformativiteit enerzijds en anderzijds in 

verband met extra kosten van inactieve medewerker, resulterend in een nadeel van € 185.000. 
• De inkomsten uit doorbelaste FLO-kosten waren hoger dan voorzien, resulterend in een voordeel van € 26.000. 
 
Op totaalniveau bekeken, na de onttrekkingen uit de reserve Vakantiegeld (in verband met IKB) en uit de reserve 
Convenantsgelden (dekkingstekort door ongerealiseerde bezuiniging meldkamer), is het verschil op de Salarissen 
(BBN) minimaal: € 29.000 voordeel, gelijk aan 0,18% van de begroting. 
 
Vrijwilligersvergoedingen: € 44.000 nadeel 
In 2015 ontstond een voordeel dat voor een belangrijk deel bepaald werd door het terugdringen van OMS-meldingen. 
Uit analyse van de beschikbare statistische gegevens over 2016 bleek dat het effect, minder uitrukken na OMS-
meldingen, beperkt was. Daarnaast is het aantal uitrukken mede afhankelijk van andere externe actoren die van jaar 
tot jaar tot fluctueren (zoals weer- en seizoensinvloeden). Het verlagen van de begroting met € 87.000 was 
optimistisch. 
 
Overige vrijwilligerskosten: € 36.000 voordeel 
Dit voordeel bestaat uit de onbenutte ruimte in de activiteitenbudgetten van vrijwilligers, doordat zij de keuze hebben 
een deel van deze budgetten te bewaren voor een volgend jaar. Overschotten en tekorten worden jaarlijks 
meegenomen naar het volgende boekjaar en daardoor heeft deze afwijking geen effect op het resultaat. 
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Opleiden en oefenen: € 178.000 nadeel 
De nadelige afwijking op Opleiden en oefenen is voornamelijk opgebouwd uit de volgende componenten: 
• Een nadeel van € 109.000 op de kosten van Opleiden brandweerpersoneel/vrijwilligers, doordat o.a. 1 ‘leergang 

manschap’ meer is georganiseerd dan gepland en er hebben meer opleidingen van specialisten plaatsgevonden 
ten gevolge van de nieuwe visie op repressie (rijbewijzen, specialistische opleidingen zoals WO, THV). 

• Een nadeel van € 69.000 op de baten van Opleiden. De opbrengsten van opleidingen zijn altijd afhankelijk van 
het aantal externe kandidaten, waarvan het niet in te schatten is hoeveel er jaarlijks aansluiten. Dit jaar zijn het 
er aanzienlijk minder geweest. 

 
Overige goederen en diensten: € 96.000 voordeel  
 
Het overschot op overige goederen en diensten is voornamelijk opgebouwd uit de volgende componenten: 
• Een voordeel van € 58.000 op Database Operationele Informatievoorziening, doordat sector OBP heeft besloten 

DOIV niet door te ontwikkelen. 
• Een incidenteel voordeel van € 21.000 op Verzekeringen, doordat minder schades geclaimd zijn op het budget 

voor eigen risico; meerjarig is een premieverhoging voorzien. 
• Een voordeel van € 16.000 op Meldkameropbrengsten, door variatie in de aantallen aansluitingen en meldingen. 

 
Kapitaallasten materiaal: € 23.000 nadeel  
De post kapitaallasten materieel geeft saldi op enkele posten in de jaarrekening. Onder Incidentbestrijding is dit een 
beperkt nadeel. In totaliteit is er echter geen afwijking. Het restant op dit budget is gedoteerd aan de hiervoor 
bestemde reserve kapitaallasten materieel. 
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3.3. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 
 
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig 
optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en 
tussen veiligheidspartners. 
 
Doel 
Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. 
Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook 
elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR en gemeenten afspraken met elkaar en 
wordt er geoefend. Het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de 
multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is 
verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van: 
• Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling 
• Advisering 
• Planvorming 
• Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 
• Operationele informatievoorziening 
• Versterken samenwerking 

 
Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. In 2015 is het nieuwe 
Regionaal Beleidsplan 
vastgesteld. Het beleidsplan 
zal geconcretiseerd moeten 
worden in jaarlijkse 
uitvoeringsplannen, te 
beginnen in 2016.  

• Opstellen van een jaarplan 2016 waarin de 
beleidskeuzes uit het regionaal beleidsplan 
vertaald zijn naar concrete prestaties. 

• Uitvoering geven aan het jaarplan 2016. 
 
• Jaarplan 2016 opgesteld. 
• Activiteiten uit jaarplan 2016 uitgevoerd. 

Jaarplan 2016 is opgesteld (en vastgesteld door de 
veiligheidsdirectie). 
 
De geplande activiteiten zijn nagenoeg geheel volgens 
plan gerealiseerd. Uitzondering hierop zijn geweest dat 
het coördinatieplan terrorismegevolg-bestrijding nog niet 
is opgeleverd maar dat hiervoor in de plaats 
kennisbijeenkomsten zijn geweest voor functionarissen. 
Er is nog geen samenhangende aanpak geformuleerd 
voor de bevordering van zelfredzaamheid maar zijn er 
“losse” activiteiten geweest in de verschillende 
kolommen. 
Voor evenementenveiligheid in de loop van 2016 
toegevoegd het organiseren van een leergang 
evenementenveiligheid voor functionarissen binnen 
gemeenten en de operationele diensten (vooruitlopend 
op een doorontwikkeling van een gezamenlijk beleid en 
aanpak binnen de veiligheidsregio). 

2. Naast de regionale bestuurlijke 
ambities, die vastgelegd 
worden in het beleidsplan, zal 
de uitvoering van de wettelijke 
taken (op grond van de Wet 
veiligheidsregio’s) moeten 
plaatsvinden. De controle op 
de voortgang van de uitvoering 
van de wettelijke taken vindt 
periodiek plaats via de 
regionale rapportage 
“Uitvoering op orde in Brabant-
Noord”. De multidisciplinaire 
planvorming is op orde 
conform het 
meerjarenuitvoeringsplan 
planvorming. 

• Uitvoering geven aan de wettelijk vereiste taken 
op grond van de Wet veiligheidsregio’s 
(planvorming en het opleiden, trainen en oefenen 
van de regionale hoofdstructuur, operationele 
informatievoorziening). 
 

• Voldaan aan de wettelijke vereisten, en dit 
inzichtelijk gerapporteerd in de regionale 
voortgangsrapportage “Uitvoering op orde in 
Brabant-Noord”. 

Brabant-Noord heeft de basis op orde. Dit blijkt, naast 
periodieke monitoring, ook uit de Staat van de 
rampenbestrijding 2016. 
Brabant-Noord scoort op twee onderdelen zelfs 
bovengemiddeld (lerend vermogen en samenwerking 
gemeenten). Hoewel nergens onvoldoende wordt 
gepresteerd, worden voor drie onderdelen wel 
aanbevelingen gedaan. Deze verbetermogelijkheden 
waren reeds onderkend en meegenomen in het 
meerjarenbeleidsplan of binnen het project 
samenvoeging meldkamers ZOB-BN (t.a.v. de CaCo-
functie). 
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Lasten en baten 
 
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016  
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten 466                          491                          505                             471                          
Opleiden en oefenen 183                          163                          151                             131                          
Overige goederen en diensten 139                          154                          189                             136                          
Totaal lasten 788                          808                          846                             738                          

Baten
Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 17                               
Subsidies -9                             -9                               11                            
Totaal baten -                               -9                             8                                 11                            

Saldo -788                        -817                        -838                           -728                         
 
Toelichting 
 
Salarissen: € 14.000 nadeel  
Een beperkt nadeel van € 14.000 veroorzaakt door extra inhuur voor het beschrijven van processen, hetgeen gedekt 
was door het vacaturebudget (Bedrijfsvoering). 
 
Opleiden en oefenen: € 11.000 voordeel  
Een beperkt voordeel van € 11.000 voornamelijk veroorzaakt door voorzichtige inschatting ten tijde van de 
bestuursrapportage. 
 
Overige goederen en diensten: € 18.000 nadeel  
Een nadeel van € 18.000 ontstaan doordat de extra kosten van incidentele activiteiten op het gebied van planvorming 
en evenementenveiligheid maar gedeeltelijk doorbelast konden worden. 
 
Subsidies: geen afwijking  
Een nadeel voortvloeiend uit een lagere beschikking over 2015 was vroegtijdig bekend en zodoende al in de 
gewijzigde begroting verwerkt. 
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3.4  Bedrijfsvoering, BBN 
 
Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen (Risicobeheersing, Incidentbestrijding en 
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Juridische Control, 
Communicatie en strategische beleidsontwikkeling. 
 
Doel 
Doel van Bedrijfsvoering is het (randvoorwaardelijk) faciliteren van een effectieve en efficiënte uitvoering van de 
primaire processen op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Juridische control, Communicatie en strategische 
beleidsontwikkeling. 
Deze ondersteuning krijgt vorm door middel van: 
• (Strategische) beleidsontwikkeling; 
• Advisering; 
• Informatieverstrekking en control (uitvoering Planning- en controlcyclus); 
• Beheersmatige activiteiten; 
• Bestuurs- en managementondersteuning. 

 
Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Optimaliseren producten uit 
Planning- en controlcyclus 
t.b.v. bestuurlijke sturing. 

• Behoeftepeiling bestuur. 
• Optimaliseren producten en diensten. 

  
• Bestuurlijke tevredenheid. 

• Door een extern adviesbureau zijn adviezen 
uitgebracht m.b.t. onder andere de positionering 
van de controlfunctie binnen bedrijfsvoering. 
Implementatie en doorontwikkeling hiervan zal de 
komende jaren tot stand moeten komen in een 
context waarbij ook de mogelijkheden tot 
samenwerking met VR Brabant-Zuidoost worden 
onderzocht.  

• Van optimalisatie van producten en diensten is het 
in 2016 niet gekomen vanwege het ontbreken van 
capaciteit. Beheersing vraagt alle aandacht.  

• Hoewel het bestuur tevreden lijkt, is in 2016 het 
bestuur wel medegedeeld dat de organisatie door 
het spreekwoordelijke ijs dreigt te zakken.  

2. Relevante (keten)processen 
(bijvoorbeeld tussen VR en 
gemeenten, RUD) qua 
informatiestromen 
gedigitaliseerd. 

• Basis beschreven in geactualiseerd 
Informatiebeleidsplan. 

• Pilots benoemd. 
• Uitvoering op basis van PvA’s. 
 
• Pilots uitgevoerd. 

• Er is geen geactualiseerd informatiebeleidsplan 
vastgesteld.  
  

• Binnen project BBN 360o is een pilot uitgevoerd 
op basis waarvan is besloten dat de organisatie 
niet klaar is voor verdere implementatie.  

 
 

3. Kwaliteitszorg als 
bedrijfsvoeringsfunctie 
geïntegreerd in P&C-cyclus. 

• Versterking bewustzijn. 
• Pilots uitvoeren en evalueren. 
• BBN-eigen systematiek ontwikkelen. 

 
o Pilots uitgevoerd en uitkomsten beschikbaar. 
o Verbeterplannen zijn onderdeel van de nieuwe 

P&C-cyclus. 

• Het kwaliteitsstelsel dient in Brabant-Noord ter 
ondersteuning van het verbeteren van de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Hiervoor is in 2016 de 
huidige situatie geborgd door middel van de 
jaarplancyclus. 

• In 2016 is voorts vooral ingezet op de 
voorbereiding van de visitatie die wordt gehouden 
in maart 2017.  

• Hiervoor is zowel een veiligheidsregiobrede 
Quick-scan gehouden alsmede een INK- 
positiebepaling bij de brandweer. 

• De uitkomsten van deze onderzoeken en de 
visitatie zelf geven inzicht in wat we goed doen en 
wat beter kan. Op basis daarvan zullen verdere 
verbeteracties worden geformuleerd. 
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Lasten en baten 
 
BBN Bedrijfsvoering be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016  
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 4.369                       4.312                       5.062                          4.301                       
Overige personeelskosten 609                          566                          704                             614                          
Opleiden en oefenen 314                          321                          359                             243                          
Overige goederen en diensten* 2.298                       1.885                       1.950                          1.953                       
Kapitaallasten 1.158                       969                          985                             909                          
BDUR doorbetaling 2.306                       2.306                       2.305                          2.306                       
Convenantgelden 428                          578                          490                             212                          
Huisvestingkosten 1.967                       2.192                       2.055                          2.000                       
Inkomens- en vermogensoverdrachten 223                          262                             196                          
Totaal lasten* 13.449                     13.352                     14.172                        12.733                     

Baten
Onvoorzien

Salarissen en sociale lasten 131                          148                          150                             295                          
Overige personeelskosten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 15                            15                            25                               2                              
Kapitaallasten 384                          391                          413                             407                          
BDUR doorbetaling

Convenantgelden

Huisvestingkosten 69                            71                            76                               71                            
Subsidies

Totaal baten 599                          625                          664                             775                          
Saldo -12.850                   -12.727                   -13.508                      -11.959                    

 *) Inclusief saldo financieringsfunctie ad € 369.000 (in 2015 € 394.000); dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene 
Middelen. 
 
 
Toelichting 
  
Salarissen: € 748.000 nadeel 
Het nadeel van € 748.000 is voornamelijk ontstaan door: 

• Door de stelselwijziging van het individueel keuze budget zijn de kosten verhoogd met 7 maanden 
vakantiegeld (€ 655.000). Bij het opmaken van de bestuursrapportage was niet voorzien dat de verwerking in 
2016 plaatsvond. Dit nadeel wordt grotendeels gedekt door de onttrekking aan de reserve vakantiegeld die 
hiervoor gevormd is.  

• Incidentele kosten vanwege de getroffen regeling in verband met bovenformativiteit/afvloeiing van 
medewerkers, resulterend in een nadeel van € 218.000. 

• Vanwege het feit dat inhuur ten laste van de corresponderende afdelingen wordt geboekt, vertoont het 
vacaturebudget onder bedrijfsvoering een batig saldo van € 204.000. 

• Een nadeel op inhuur van € 69.000. Het nadeel wordt nagenoeg geheel gedekt door de extra ontvangen 
BDUR uitkering. 

 
Op totaalniveau bekeken, na de onttrekkingen uit de reserve Vakantiegeld (in verband met IKB) en uit de reserve 
Convenantsgelden (dekkingstekort door ongerealiseerde bezuiniging meldkamer), is het verschil op de Salarissen 
(BBN) minimaal: € 29.000 voordeel, gelijk aan 0,18% van de begroting. Overigens wordt dit voordeel gecompenseerd 
door een nadeel op Reis- en verblijfskosten (zie hieronder). 
 
Overige personeelskosten: € 138.000 nadeel  
Het nadeel van € 138.000 is voornamelijk ontstaan door: 
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• Een boekhoudkundig nadeel op Reis- en verblijfkosten van € 30.000, hetgeen wegvalt tegen het totaalvoordeel 

op de salarisposten. Deze afwijkingen hebben slechts een technische oorzaak (bij de prognoses werd gewerkt 
met een opslagpercentage dat licht afweek van de werkelijke boekingsgang). 

• Op het budget Arbokosten is een nadeel van € 60.000 ontstaan doordat in verband met arbeidshygiëne 
onvoorziene aanpassingen noodzakelijk bleken. Een kleiner deel van deze kosten zal van structurele aard 
blijken, waarvan de hoogte nog moet blijken. 

• Een nadeel van € 39.000 op de post Gratificaties, Jubilea, Afscheid en Recepties, hetgeen is voornamelijk 
ontstaan doordat geen rekening was gehouden met 2 jubileumuitkeringen naar aanleiding van ontslag (€ 
21.000) en met de organisatie van het 5-jarige jubileum van de regionale brandweer (€ 10.000). 

 
Opleiden en oefenen: € 38.000 nadeel  
Een nadeel van 38.000 op de post Opleiden en oefenen van vast personeel is ontstaan doordat er bovenmatig is 
gecompenseerd voor het grote percentage opleidingen in het opleidingsplan dat in het verleden moest worden 
doorgeschoven. Om deze redenen werd in 2016 een ambitieus plan uitgevoerd waarin onder andere het volledige 
leiderschapstraject voor postcommandanten werd doorlopen. Het aantal vervallen opleidingen is uiteindelijk lager 
uitgevallen dan verwacht. 
 
Overige goederen en diensten: € 55.000 nadeel 
Het nadeel op de post overige goederen en diensten is opgebouwd uit meerdere afwijkingen, waarvan de 
voornaamste de volgende zijn: 
• Na aanbesteding en migratie van de werkplekken zijn de kosten daarvan gestegen doordat enerzijds meer 

werkplekken nodig werden en anderzijds meer kosten werden geïntegreerd in de werkplektarieven, zoals 
netwerklijnen en multifunctionals. De totale kosten van werkplekken en applicaties vertonen daarom een nadeel 
van € 80.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Door het samenbrengen van kosten zal dit budget 
structureel sterk stijgen, hetgeen evenwel via herschikking binnen de ICT-begroting opgelost wordt (zie ook 
Telefonie). 

• De kosten op post Telefonie zijn sterk gedaald door voordelen uit aanbesteding en dit uit zich voor 2016 al in 
een voordeel van € 68.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. De daling zal structureel nog groter zijn en 
zal de kostenstijging van werkplekken en applicaties compenseren. Deze verschuiving zal vanaf 2017 (via 
begrotingswijzingen) worden verwerkt.  

• Op de kosten van Digitale informatievoorziening is een nadeel ontstaan van € 42.000 doordat meer externe 
inhuur noodzakelijk bleek omdat een vaste collega ziek werd en overleed.  

 
Convenantsgelden: € 88.000 voordeel  
Op de kosten van convenantprojecten is een voordeel ontstaan van € 88.000. Van het plan voor de afbouw van de 
reserve Convenantsgelden voor 2016/2017 is in 2016 zo’n 43% besteed. De lopende projecten worden op dit moment 
opnieuw geïnventariseerd zodat het plan tot afbouw van de reserve kan worden bijgesteld met het oog op de 
opheffing van de reserve na 2017. Doordat deze kosten worden onttrokken aan de reserve heeft deze afwijking geen 
effect op het resultaat. 
 
Huisvestingkosten, facilitair/inventaris: € 77.000 voordeel (inclusief advies) 

• Een bedrag van € 23.000 wordt structureel overgeboekt naar het team DAO (Digitale en Administratieve 
Ondersteuning) in verband met het structureel verplaatsen van beheerswerkzaamheden die gerelateerd zijn 
aan het netwerk.  

• Daarnaast zien we dat de resultaten van de aanbesteding multifunctioneels (kopieermachines) zijn vruchten 
begint af te werpen. Ten opzichte van 2015 is hier een bedrag van € 30.000 minder aan uit gegeven. Het restant 
van € 24.000 wat overblijft komt voort uit incidentele meevallers, beter contractmanagement en gunstige kleinere 
aanbestedingen. 
 

Huisvestingkosten, kazernes in eigendom: € 56.000 voordeel 
Een voordeel van € 56.000 werd behaald op de eigenaarslasten van de in eigendom overgenomen kazernes. De 
bijdragen van de betreffende gemeenten hiervoor zijn overeenkomstig lager geweest behoudens een correctie voor 
verschil in afschrijvingstermijnen, zodat deze afwijking grotendeels neutraal is ten aanzien van het resultaat. 
 
Inkomens- en vermogensoverdrachten: € 39.000 nadeel 
Dit nadeel in 2016 is ontstaan omdat bij het opstellen van de bestuursrapportage niet alle eenmalige bijdragen aan 
landelijke projecten, welke op basis van externe besluitvorming tot stand komen, waren voorzien. De structurele 
stijgingen van bijdragen aan het IFV worden vooralsnog gedekt door de normale indexering, maar de wisselende 
samenstelling van eenmalige bijdragen op basis van externe besluitvorming maakt het lastig nauwkeurig te begroten. 
Vanaf 2018 zal ook de bijdrage aan het landelijke GEO-project (€ 26.000) structureel worden; naar verwachting zal 
deze gedekt kunnen worden uit besparingen op de individuele inkoop van GEO-data. 
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Totale kosten Brandweer 
 
Lasten en baten 
 

BBN Totaal be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016  
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Risicobeheersing 2.517                       2.557                       2.562                          2.375                       
Incidentbestrijding 20.413                     19.732                     20.050                        18.747                     
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 788                          808                          846                             738                          
Bedrijfsvoering* 13.449                     13.352                     13.803                        12.339                     
Totaal lasten 37.167                     36.449                     37.261                        34.200                     

Baten
Risicobeheersing -                               65                            84                               73                            
Incidentbestrijding 1.568                       1.424                       1.470                          1.181                       
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding -                               -9                             8                                 11                            
Bedrijfsvoering 599                          625                          664                             775                          
Totaal baten 2.167                       2.105                       2.226                          2.039                       

Saldo Programma's -35.000                    -34.344                    -35.035 -32.161                    

Algemene middelen
BDUR 5.181                       5.204                       5.267                          5.196                       
Gemeentelijke bijdrage 28.343                     28.332                     28.332                        27.926                     
Gemeentelijke bijdrage-kazernes 709                          721                          665                             685                          
Saldo financieringsfunctie -369                           -394                         
Totaal algemene middelen 34.233                     34.257                     33.896                        33.413                     

(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten -767                         -87                           -1.139                        1.252                       

Dotatie aan reserves 45                            672                          691                             850                          
Onttrekkingen aan reserves 812                          759                          1.604                          691                          
Saldo verrekening reserves 767                          87                            913                             -158                         

Gerealiseerd resultaat -                               -                               -226                           1.093                        
*) Exclusief saldo financieringsfunctie ad € 369.000; dit is in dit totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen; voor 2015 
betrof dit € 394.000.  
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Algemene Middelen 
De afwijking onder Algemene middelen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het gerealiseerde saldo 
financieringsfunctie enkel in het totaaloverzicht conform voorschriften onder Algemene middelen wordt benoemd (de 
kosten vallen onder Bedrijfsvoering, waar op deze post geen noemenswaardig verschil valt toe te lichten). 
De werkelijk gerealiseerde inkomsten vertonen een nadelig verschil van € 8.000. Dit verschil bestaat enerzijds uit een 
neutraal nadeel van € 56.000 op de bijdragen voor kazernes in eigendom, hetgeen gelijk is aan het corresponderende 
voordeel in de kosten, en anderzijds uit een voordeel van € 63.000 op de BDUR-ontvangsten in 2016, als het gevolg 
van een niet eerder aangekondigde indexering. Deze eenmalig uitgekeerde compensatie zal overigens vanaf 2017 
structureel verwerkt worden.  
 
Dotaties en onttrekkingen reserves 
De gerealiseerde dotaties en onttrekkingen laten per saldo een totaal voordeel ten opzichte van de begroting zien van  
€ 826.000. Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste afwijkingen van dotaties en onttrekkingen weer ten 
opzichte van de begroting: 
 
Dotaties € 19.000 nadeel 
• Een € 36.000 hogere reservering als gevolg van het overschot door de onbenutte ruimte in de 

activiteitenbudgetten van vrijwilligers. Deze afwijking heeft geen effect op het resultaat aangezien hier eenzelfde 
onderschrijding op de kostenbudgetten tegenover staat.  

• Een € 16.000 lagere reservering van kapitaallasten materieel. Het overschot aan kapitaallasten met betrekking 
tot materieel en materiaal ad € 610.000 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; dit was  
€ 16.000 minder dan begroot, aangezien het werkelijke overschot minder groot is dan voorzien. 

 
Onttrekkingen € 845.000 voordeel 
• Een € 205.000 hogere onttrekking uit de Reserve convenantsgelden was benodigd door twee afwijkingen: 

o Doordat voor de convenantsprojecten lagere uitgaven zijn gerealiseerd, is de corresponderende onttrekking 
in dit opzicht € 88.000 lager. Dit verschil is niet van invloed op het resultaat. 

o Bij de bestuursrapportage werd nog aangenomen dat het dekkingstekort in de primaire begroting (vanwege 
de niet-gerealiseerde bezuiniging op de meldkamer) grotendeels gecompenseerd zou worden door 
incidentele overschotten. Dit is niet uitgekomen, zodat in afwijking van de gewijzigde begroting de kosten van 
5 fte meldkamerpersoneel geheel zijn onttrokken. Hierdoor steeg de onttrekking met € 293.000 en dit komt 
ten voordele van het resultaat. 

• Een onttrekking van € 630.000 uit de Reserve vakantiegeld was niet voor 2016 begroot, maar voor 2017. 
Conform nadere aanwijzingen zijn de werkelijke kosten ad € 655.000 al in 2016 ten laste van de exploitatie 
gebracht, zodat met deze onttrekking het volledige saldo aan de reserve is onttrokken en deze zal worden 
opgeheven. De boeking van de kosten heeft daarmee nagenoeg geen effect op het resultaat. 

 
Op totaalniveau bekeken, is na de onttrekkingen uit de reserve Vakantiegeld (in verband met IKB) en uit de reserve 
Convenantsgelden (dekkingstekort door ongerealiseerde bezuiniging meldkamer), het verschil op de Salarissen 
(BBN) minimaal, namelijk € 29.000 voordeel ofwel 0,18% van de begroting. 
 
Na dotaties en onttrekkingen aan reserves, resteert een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord van  
€ 226.000. Dit resultaat wordt, in samenhang met het nadelige resultaat van Bevolkingszorg Brabant-Noord, nader 
geanalyseerd in paragraaf 5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten. 
 

BBN  EMU Bedragen x €  1.000,-
Lasten Werkelijk 2016
Saldo van baten en lasten -1.139 
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie 2.582
Dotaties aan voorzieningen 417
Af:
Investeringen 6.251
Voorzieningen voorzover transacties met derden 176
Totaal EMU-saldo -4.566 
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3.5  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
 
Doel 
De GHOR Brabant-Noord draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware 
ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor 
de processen: Acute Zorg (AZ) en Publieke Gezondheid (PG). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te 
maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en 
crisissituaties (zorgcontinuïteit).  
 
Anders gezegd 
Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’ zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector 
erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. 
 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Voldoen aan de vereisten uit: 

• Wet veiligheidsregio’s 

• Wet publieke gezondheid 

• Regionale- en landelijke kaders 
(denk hierbij aan het Regionaal 
Risicoprofiel, Beleidsplan en 
Crisisplan en het nieuwe landelijke 
model t.b.v. grootschalige 
geneeskundige bijstand). 

Relatiebeheer, implementatie en advies m.b.t. alle 
schakels van de veiligheidsketen op het gebied van: 
• Acute Zorg 
• Publieke Gezondheid 
• Zorgcontinuïteit 
Aan deze inhoudelijke portefeuilles zal ondersteuning 
worden geboden vanuit de clusters: 
• Opleiden, Trainen en Oefenen 
• Beleid, bestuursondersteuning en kwaliteit 
• Communicatie, informatie- en 

communitymanagement. 
 

o Jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur 
op basis van landelijke prestatie-indicatoren 
‘Aristoteles’. 

o Als bijlage bij deze jaarverantwoording is een 
document opgenomen met daarin operationele 
informatie op basis van de landelijke prestatie-
indicatoren ‘Aristoteles’. Deze rapportage laat 
zien dat geen van de prestatie-indicatoren onder 
de norm scoort. 

2. Verstevigen van de relatie GGD-
GHOR in het kader van publieke 
gezondheid bij rampen en crises op 
de schaal van Brabant-Noord en 
Midden- en West-Brabant.. 

• Implementatie en borging van (deel)processen 
publieke gezondheid bij rampen en crises onder 
het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid 
(BGPG). 

• Verder verstevigen van de positie van het 
meldpunt crises publieke gezondheid binnen de 
witte kolom. 

• Verdere samenwerkingsverbanden aangaan ten 
aanzien van ondersteuning en bijstand op de 
schaal van Zeeland, Brabant en Limburg. 
 

o Organisatie van een brede ketenoefening zorg 
& veiligheid. 

o Verdere implementatie van de afspraken 
gemaakt in het convenant publieke gezondheid.  

o Verbreden bekendheid meldpunt crises publieke 
gezondheid bij ketenpartners zowel binnen het 
gezondheid- als veiligheidsdomein. 

o Begin 2016 heeft de Brabantbrede en 
intersectorele ketenoefening Outbreak 
plaatsgevonden.  
 

o In 2016 zijn diverse werkafspraken op basis van 
het convenant publieke gezondheid gewijzigd, 
waaronder werkafspraken t.a.v. opleiden, trainen 
en oefenen. 
 

De werkwijze van het meldpunt crises publieke 
gezondheid is bijgesteld en verbeterd op basis van 
opgedane ervaringen en casuïstiek.  

3. Het nieuwe landelijk vastgestelde 
model ten aanzien van Grootschalige 
Geneeskundige Bijstand verder 
implementeren. 

• In 2015 start een brede projectgroep bij de 
GHOR die van start gaat met implementatie van 
het landelijke model. Dit gaat met name over de 
overheveling van taken en 
verantwoordelijkheden van de GHOR naar 
ketenpartners. 

• In 2016 zal het operationele apparaat van de 
GHOR moeten worden ingericht volgens de 
nieuwe werkwijze. Dit wil o.a. zeggen dat 
sleutelfunctionarissen moeten worden opgeleid, 
getraind en beoefend volgens het nieuwe model 
en zullen verschillende plannen, protocollen en 
procedures moeten worden bijgesteld. 
 

o In 2016 is het operationele apparaat van de 
GHOR ingericht volgens de nieuwe werkwijze 
Grootschalige Geneeskundige Bijstand. 

De werkwijze Grootschalige Geneeskundige Bijstand is 
per 18 januari 2016 in werking gesteld.  

4. Uitbreiden van de gezamenlijke 
slagkracht van de hulpverlening door 
niet alleen de eigen organisatie 
verder te professionaliseren, maar 
ook de kennis en kunde van de 
buitenwereld en burgers optimaal te 
benutten. 

• Nieuwe relaties leggen in het zorgnetwerk met 
nauwe aansluiting van veiligheidspartners zoals 
brandweer en politie. 

• Vergroten van de zelfredzaamheid van niet-
zelfredzame burgers. 

• Anticiperen op burgerparticipatie in de 
rampenbestrijding (het benutten van de burger 

o De bestuursrapportage zorgcontinuïteit volgt in 
2017.  
 

o In het najaar 2016 is een oriëntatie gestart naar 
wensen, behoeftes en best-practices van collega 
GHOR-bureaus t.a.v. het zorgrisicoprofiel.  
 

Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn benoemd 
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Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

als eerste hulpverlener). 
 

o Prestaties van het zorgnetwerk zullen kenbaar 
worden gemaakt in een bestuursrapportage 
zorgcontinuïteit. 

o Doorvertaling van regionale risico’s in een 
zorgrisicoprofiel. 

o Eigen hulpverleners zijn opgeleid, getraind en 
beoefend op de inzet van burgers bij rampen en 
crises. 

Als centraal beleidsthema’s in het Regionaal 
Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-
2019, waarmee het de komende jaren expliciet 
multidisciplinaire aandacht zal krijgen. 
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Lasten en Baten 
 
GHOR be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten

Begroting 2016 
Primair

Begroting 2016
na wijziging

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien
Personeelslasten 1.210                     1.210                     1.159                     1.123                    
Kapitaallasten 98                          98                          10                          36                         
Huisvestingskosten 230                        230                        182                        214                       
Bedrijfskosten 549                        549                        384                        516                       
Overhead incl. bestuurskosten 414                        414                        414                        414                       
Toevoeging voorziening -                            -                            169                        -                            
Totaal lasten 2.501                     2.501                     2.318                     2.302                    

Baten
Onvoorzien
Overige baten
Totaal baten -                            -                            -                            -                            

Bedrijfsresultaat 2.501                     2.501                     2.318                     2.302                    

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere lasten
Bijzondere baten 11                          3                           
Bijzondere baten en lasten -                            -                            11                          3                           

Te verdelen kosten 2.501                     2.501                     2.307                     2.299                    
BDUR
Gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage)
Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9% ) 2.373                     2.373                     2.190                     2.158                    
Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1% ) 128                        128                        118                        116                       

2.501                     2.501                     2.307                     2.274                    

(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten -                            -                            - 25                         
Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves 25                         

Saldo verrekening reserves -                            -                            -                            25                         

Gerealiseerd resultaat -                            -                            - -                            
 

 
Toelichting  
Opgemerkt wordt dat GGD HvB/GHOR BN vanuit Veiligheidsregio BN met betrekking tot de activiteiten GHOR BN 
gebaseerd op de primaire begroting een hoger voorschot heeft ontvangen, waardoor er in totaal een terug te betalen 
bedrag van € 198.402 openstaat per 31-12-2016. 
 
Daarnaast zal het vrijvallende restsaldo van de Reserve vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen, ad € 16.264, 
gerestitueerd worden.  
 
In paragraaf 5.3.3 zullen de verschillen binnen de posten nader worden toegelicht. 
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3.6  Gemeenschappelijk Meldcentrum 
 
Doel 
Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de 
hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal 
bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge 
communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen.  
 
De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 
• Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische 

infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 
• Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en 

informatiemogelijkheden en -voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen 
aansturen. 

• Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder punt 1 en 2 genoemde taakgebieden. 
• Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlefunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de 

aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de 
programmabegroting van het GMC. 

 
Het beheer van het GMC wordt thans verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de eenheid 
Oost-Brabant. Met de komst van de wet LMO wordt het beheer door de besturen van de veiligheidsregio's overgedragen 
aan de korpschef van politie, die deze taak mandateert aan de kwartiermaker LMO. Dit is niet voorzien vóór 2020. De 
dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager Bedrijfsvoering. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de 
meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen 
aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de 
brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale 
samenwerking van de meldkamers. 
 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Klant- en resultaatgericht beheer van 
het GMC ter ondersteuning van het 
doelmatig en effectief functioneren van 
politie, brandweer en 
ambulancehulpverlening in Brabant-
Noord. 

• Exploiteren van gebouw en technische 
infrastructuur. 

• Genereren van managementinformatie ten 
behoeve van een adequate taakuitoefening. 

• Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en 
evalueren van beleid met betrekking tot de 
exploitatie van gebouw, technische infrastructuur 
en managementinformatie. 

• Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van 
het GMC gericht op de doelmatige en 
rechtmatige uitvoering van de aan het GMC 
opgedragen taken 

• Informatiebeveiliging onderdeel maken van 
bedrijfsprocessen 

 
o Rapportages managementinformatie 
o Programmabegroting  
o Bestuursrapportage (1x per jaar) 
o Jaarverantwoording  
o Project Aristoteles; prestatiemeting en –

verantwoording in de veiligheidsregio’s 
o IB audits 

• In verband met de verbouwing in 2017 is in 2016 
de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan 
stopgezet, na vervanging koelinstallatie.  
 

• De bestuurlijke rapportages zijn opgeleverd.  
 

• Verdere ontwikkeling van 
Informatiebeveiligingsbeleid is tijdelijk stopgezet in 
verband met verschuiven taakaccenten. 

2. Adequate communicatie- en 
informatievoorzieningen voor politie, 
brandweer en ambulancehulpverlening 
in Brabant-Noord. 

• Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen 
van onderlinge en vernieuwende communicatie- 
en informatiemogelijkheden en -voorzieningen 
voor de doelmatige en effectieve inzet en 
aansturing van de hulpverleningsdiensten. 

 
o SLA GMC-beheer met meldkamers politie, 

brandweer en ambulance. 
o IT-, telefonie- en audiovisuele voorzieningen 

worden conform ITIL-standaarden, geregistreerd 
en gerapporteerd t.a.v. configuratie-, incident- en 
wijzigingsbeheer 

• Investeringen in ICT voorzieningen zijn in 2016 
met terughoudendheid benaderd gezien de 
lopende ontwikkelingen maar altijd met het oog op 
continuïteit en duurzaamheid. 

3. Schaalvergroting/kwalitatieve 
doorontwikkeling GMC. 

• Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO). 
 
o Actief samenwerking zoeken met GMK 

Eindhoven. 
 

• Vanuit het GMC nemen medewerkers en 
bestuurders deel aan landelijke overleggen zoals 
het programma LMO, IVC2000 en het HGMK. 

• De management teams zijn in 2016 
samengevoegd, de lokaal ICT beheerteams zijn 
geïntegreerd en onder de manager bedrijfsvoering 
is het bedrijfsbureau samengebracht. Het 
bedrijfsbureau GMC voert ook diverse taken uit 



 
 

33 
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2016 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

voor het GMK. Daarnaast wordt bij projecten als 
Harmonisatie GMS systemen en IVC2000 actief 
samengewerkt tussen de meldkamers. 

4. Invoering NMS (Nationaal 
Meldkamersysteem) / harmonisatie 
GMS (Geïntegreerd 
Meldkamersysteem). 

• Naar verwachting zal de invoering van het 
nieuwe NMS niet voor 2017 worden 
gerealiseerd. De beschikbaarheid van één 
meldkamersysteem is voorwaardelijk voor het 
samengaan van de meldkamers. In het 
specifieke geval van Oost Brabant betekent dit, 
dat of het nieuwe, landelijke NMS moet kunnen 
worden ingezet of dat de huidige GMS-systemen 
van BN en BZO worden geharmoniseerd. 

 
o Implementatie van een geharmoniseerd GMS-

systeem voor Brabant-Noord en Brabant Zuid 
Oost. 

• In 2016 zijn de nodige voorbereidingen getroffen 
voor de technische samenvoeging van de GMS 
systemen in de meldkamers van Brabant-Noord 
en Brabant-Zuidoost. Tegelijkertijd met de tijdelijke 
verhuizing van het GMC naar Eindhoven zal met 
één GMS worden gewerkt.  

• De implementatie van Smartrespond is 
gezamenlijk met het GMK gerealiseerd. 
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Lasten en baten 
GMC be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten
Begroting 2016 

Primair
Begroting 2016

na wijziging
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien

Huidig personeel 1.135                      1.135                      1.135                      1.058                      

Rente 40                           40                           -                              -                              

Opleiding en vorming 40                           40                           10                           27                           

Huisvesting 541                         541                         473                         505                         

Vervoer 16                           16                           12                           12                           

Verbindingen & automatisering 1.030                      1.107                      990                         798                         

Operationeel 40                           40                           6                             3                             

Beheer 75                           75                           58                           53                           

Overige lasten 237                         237                         -                              -                              
Totaal lasten 3.154                      3.231                      2.685                      2.456                      

Baten

Onvoorzien

Huidig personeel -                              

Rente

Huisvesting 90                           90                           198                         90                           

Operationeel

Overige baten 273                         
Totaal baten 90                           90                           471                         90                           

Saldo Programma -3.064                     -3.141                     -2.214                     -2.366                     

Algemene middelen

RAV 130                         130                         130                         129                         

Politie 1.619                      1.619                      1.624                      1.603                      

Gemeenten 1.315                      1.315                      1.319                      1.301                      

Bijdrage Meldkamer BZO 77                           90                           

Saldo financieringsfunctie -31                          -31                          

Totaal algemene middelen 3.064                      3.141                      3.132                      3.002                      

(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten -                              -                              918                         636                         

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 81                           52                           

Saldo verrekening reserves -                              -                              81                           52                           

Gerealiseerd resultaat -                              -                              999                         688                          
Het gerealiseerde saldo financieringsfunctie ad € 31.000 (gelijk aan 2015) is in dit totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen 
(i.p.v. onder rente). 
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Toelichting 
Uit de tabel blijkt dat de jaarrekening 2016 met een batig saldo sluit van € 999.000. Dit batige saldo vloeit voort uit het 
terughoudende beleid dat de laatste jaren door het GMC wordt gevoerd, de lagere rente en incidentele meevallers. Dit 
terughoudende beleid houdt verband met de geschetste ontwikkelingen rondom de meldkamer(s). Concreet hebben vooral 
onderstaande factoren invloed op het saldo van het GMC: 
 
Opleiding & vorming: €27.000 voordeel 
Het terughoudende beleid heeft ook zijn invloed op het taakveld Opleiding en vorming. T.o.v. het budget van € 37.500 werd 
slechts €10.000 uitgegeven. 
 
Huisvesting: € 68.000 voordeel 
Er is een voordeel op de afschrijvingskosten van de inventaris doordat deze nog niet is vervangen. Betreft hier voornamelijk 
de investeringen meubelen/inventaris € 39.000 positief. Ook de begrootte toevoeging € 32.200 vanuit de voorziening groot 
onderhoud is niet gebruikt. 
 
Verbinding & automatisering: € 40.000 voordeel 
Door uitstel van investeringen is er een voordeel op de afschrijvingskosten ontstaan van € 287.491. Daartegenover staan 
hogere uitgaven bij duurzame goederen en overige zaken en diensten, respectievelijk € 108.000 en € 138.000. 
 
Beheer: € 256.000 voordeel 
De realisatie van de kosten beheer is € 5.700 t.o.v. een budget van € 245.000. De opgenomen stelpost van € 239.000 is 
niet aangesproken. Daarnaast werden op kleinere posten ook voordelen behaald. 
 
Overige lasten: € 471.000 voordeel 
• Huren en pachten; werden eerst afzonderlijk opgenomen, is echter overgegaan naar de rijksbijdragen i.v.m. nieuwe 

spelregels. 
• Vrijval voorziening huisvesting groot onderhoud. In het kader van de aanstaande verbouwing van het pand aan de 

Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch is deze voorziening vrijgevallen, € 198.000. 
• Overige baten verbindingen en automatisering: betreft doorbelasting van kosten VR BZO en politie MK Eindhoven,  

€ 273.000. 
• Voor het project harmonisering GMS zijn kosten gemaakt. Hiervoor is er in 2016 een vrijval geboekt van € 81.000 ten 

laste van de in 2014 gevormde bestemmingsreserve. Het project Harmonisatie GMS is afgerond en daardoor is de 
daarvoor gestichte reservering vrijvallen. 

 
GMC  EMU Bedragen x €  1.000,-

Lasten Werkelijk 2016
Saldo van baten en lasten 918
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie 365
Dotaties aan voorzieningen 0
Af:
Investeringen 348
Voorzieningen voorzover transacties met derden 11
Totaal EMU-saldo 924
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3.7  Bevolkingszorg 
 
Doel 
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. Het doel van Bevolkingszorg 
is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om 
de kwaliteit en de efficiency van Bevolkingszorg te verhogen en de kosten voor de individuele gemeenten te beperken, 
wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt, volgens de volgende verdeling: 
• De veiligheidsregio coördineert Bevolkingszorg Brabant-Noord en neemt het regionale team Bevolkingszorg 

(Algemeen Commandant, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg en Officier van Dienst) en het proces 
Communicatie voor haar rekening. 

• De expertteams Bevolkingszorg nemen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, 
indien aan de orde) van hun eigen hoofdproces voor hun rekening. 

• De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) neemt in samenspraak met het expertteam, het algemene 
deel van de crisisbeheersing voor zijn rekening (basiskennis functionarissen en collegeleden). 
De regio blijft verantwoordelijk voor de multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco 
oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT). 

 
Dit programma behelst verder de door het Instituut Fysieke Veiligheid opgezette registratie van slachtoffers, de Slachtoffer 
Informatie Systematiek (SIS) [voorheen: het Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB)], de landelijke kosten van 
crisiscommunicatie, de landelijke borging van “GROOTER”, de landelijke borging van “Bevolkingszorg op orde” en de 
landelijke “Ondersteuning Bevolkingszorg”. 
 

Wat wilden we bereiken  
(doel) 

Wat zouden we daarvoor doen 
(incl. geplande prestatie-indicatoren) 

Wat hebben we bereikt 
(resultaat) 

1. Professionaliseren van de 
organisatie van Bevolkingszorg. 

• Functionarissen benoemen, alarmering 
regelen, afspraken maken. 

 
o Organisatie Functiestructuur is volledig 

gereed. 

• Functionarissen zijn benoemd in hun functie, 
regels over alarmering ingevoerd; 

o Organisatiestructuur in gereed en gevuld met 
opgeleide functionarissen. 

2. Opleiden van de cruciale 
functionarissen Bevolkingszorg in 
de hoofdstructuur en van het 
proces Communicatie. 

• Opleidingen inkopen en organiseren. 
 
o 100% van de cruciale functionarissen 

Bevolkingszorg zijn opgeleid. 

• Opleidingen zijn centraal ingekocht en 
uitgevoerd voor de hoofdstructuur; 

o Alle functionarissen met een rol in de 
hoofdstructuur zijn opgeleid. 
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Lasten en Baten 
 
Bevolkingszorg be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten
Begroting 2016

Primair
Begroting 2016

na wijziging
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten 201                        196                        212                        189                        
Materieel & materiaal 10                          12                          13                          13                          
Opleiden en oefenen 157                        136                        133                        84                          
Overige goederen en diensten 36                          86                          42                          39                          
Kapitaallasten 11                          11                          4                            5                            
Totaal lasten 415                        441                        404                        330                        

Baten
Onvoorzien
Overige baten -                             
Totaal baten -                             -                             -                             -                             

Saldo Programma -415                       -441                       -404                       -330                       

Algemene middelen
Gemeentelijke bijdrage 415                        417                        417                        275                        
Totaal algemene middelen 415                        417                        417                        275                        

(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten -                             -24                         13                          -55                         

Dotatie aan reserves 324                        
Onttrekkingen aan reserves 24                          174                        
Saldo verrekening reserves -                             24                          -                             -150                       

Gerealiseerd resultaat -                             -                             13                          -205                        
 
Toelichting 
 
Salarissen: € 16.000 nadeel  
Dit beperkte nadeel is het gevolg van de noodzakelijke inhuur ter vervanging van een afwezige medewerker. 
 
Overige goederen en diensten: € 44.000 voordeel  
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur was een bijdrage van € 50.000 toegezegd aan de Provincie ten behoeve van 
activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen. Doordat deze toezegging niet tot de voorziene uitgave heeft geleid is het 
incidentele voordeel op deze post ontstaan. 
 
Algemene Middelen 
De algemene middelen voor Bevolkingszorg zijn geheel ontvangen volgens de begroting na wijziging op basis van de 
besluitvorming. 
 
Dotaties en onttrekkingen reserves 
De onttrekking ter dekking van de aanvankelijk geraamde nadelige afwijking op het programma is komen te vervallen 
doordat dit nadeel niet gerealiseerd is. 
 
Na (niet aan de orde zijnde) dotaties en onttrekkingen aan reserves resteert een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg 
Brabant-Noord van € 13.025. Dit resultaat wordt nader geanalyseerd in paragraaf 5.3.3 Toelichting op het Overzicht van 
baten en lasten. 
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BZ BN EMU Bedragen x €  1.000,-
Lasten Werkelijk 2016
Saldo van baten en lasten -404 
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie 3
Dotaties aan voorzieningen
Af:
Investeringen
Voorzieningen voorzover transacties met derden
Totaal EMU-saldo -400 
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4.  Paragrafen 
 
De in artikels 9 tot en met 21 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
voorgeschreven onderwerpen worden in onderstaande paragrafen puntsgewijs toelicht.  

4.1 Weerstandsvermogen 

4.1.1 Weerstandscapaciteit 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de onderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen 
vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene 
reserve) in verhouding tot potentiële risico’s. 
 
Brandweer Brabant-Noord 
Op 3 april 2013 jl. heeft het Algemeen Bestuur de ondergrens van de Algemene Reserve van de brandweer op €1,2 miljoen 
en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. Iedere vier jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 
herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. De Algemene Reserve van 
de brandweer bedroeg per 31 december 2015 € 1.700.000. Gedurende 2016 hebben zich hierin geen wijzigingen 
voorgedaan, zodat de algemene reserve van de brandweer per 31 december 2016 € 1.700.000 bedraagt (ten opzichte van 
het begrote exploitatietotaal van de brandweer was dit 4,6% in 2016). 
  
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  
De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op te vangen. Deze reserve is 
gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte van het begrote exploitatietotaal van 2016. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (€ 3.064.000; inclusief 
financieringslasten) is dit 7,37 %. Het saldo van de algemene reserve is hiermee beperkt hoger dan de bovenkant van de 
bandbreedte van 5 % tot 7 % van het exploitatietotaal. 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 
Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is bij een reserve ingesteld 
waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van  
€ 150.000. Aangezien zich in 2016 geen wijzigingen hebben voorgedaan, is het saldo van deze reserve per 31 december 
2016 ongewijzigd gelijk aan het plafond. 
 
Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord 
De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het gewijzigde BBV en maken vanaf 2015 deel uit van de 
jaarverantwoordingen en begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor 
gemene rekening is ervoor gekozen ook deze niet op te nemen. 
 
Kengetallen VR

Verloop van de kengetallen
Werkelijk Begroot Werkelijk

Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2016

Netto schuldquote 42% n.v.t. 53%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 42% n.v.t. 53%
Solvabiliteitsratio 34% n.v.t. 26%
Structurele exploitatieruimte 5% 2% 0%  

Opm: de nettoschuldquotes 2015 zijn 4% hoger dan in de verantwoording over dat jaar, doordat `activa in ontwikkeling` ofwel onderhanden werk niet meer als 
overlopende activa worden gepresenteerd (BBN). 
 
Kengetallen BBN en BZ

Verloop van de kengetallen
Werkelijk

Ultimo 2015
Begroot

Ultimo 2016
Werkelijk 

Ultimo 2016

Netto schuldquote 39% n.v.t. 53%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 39% n.v.t. 53%

Solvabiliteitsratio 36% n.v.t. 26%

Structurele exploitatieruimte BBN 4% 1% -2%

Structurele exploitatieruimte BZ 6% 3%  
Opm: 1. de nettoschuldquotes 2015 zijn 4% hoger dan in de verantwoording over dat jaar, doordat `activa in ontwikkeling` ofwel onderhanden werk niet meer 
als overlopende activa worden gepresenteerd. 2. De structurele exploitatieruimte in 2015 betrof BBN en BZ samen.  
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Kengetallen GMC
Verloop van de kengetallen

Werkelijk
Ultimo 2015

Begroot
Ultimo 2016

Werkelijk 
Ultimo 2016

Netto schuldquote 69% n.v.t. 59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 69% n.v.t. 59%
Solvabiliteitsratio 25% n.v.t. 23%
Structurele exploitatieruimte 21% 7% 15%  

 
“Netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen. 
Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, 
hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid 
weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat beide kengetallen gelijk zijn. 
 
Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld 
worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij 
waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een 
aandachtspunt is (oranje).  
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de 
solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten 
overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 
Aangezien het kengetal geen rekening houdt met de mate waarin incidentele uitgaven gedekt worden door incidentele 
onttrekkingen aan reserves, geeft deze in het geval van de brandweer een te positief beeld. Indien de incidentele 
onttrekking als incidentele baat zou worden meegeteld, zou de structurele exploitatieruimte uitkomen op -4,2% (ofwel een 
tekort van 4,2%). 

4.1.2 Risico’s 
 
Algemeen 
 
Schaalvergroting van meldkamers 
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, 
brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin 
de samenvoeging tot één landelijke meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van 
het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico’s dat met zich meebrengt voor de deelnemende gemeenten 
binnen onze veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de brandweer 
is nog niet bekend, evenals de omvang daarvan. Het transitieakkoord geeft een aantal financiële kaders weer.  
 
Opschalingsruimten 
In het GMC bevinden zich de opschalingsruimten t.b.v. de multidisciplinaire bestrijding van incidenten. Het betreft onder 
andere ruimten voor het regionaal operationeel team en de secties van de verschillende diensten. In 2018 vindt de 
samenvoeging plaats van de meldkamers van de regio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Hiervoor dient het GMC 
verbouwd te worden en zullen de huidige opschalingsruimten komen te vervallen. Op dit moment wordt onderzocht op 
welke wijze vervanging van de opschalingruimten plaats kan vinden in de loop van 2017. De instandhouding van de huidige 
opschalingsruimten is opgenomen binnen de huidige begroting van het GMC. De vervanging van de opschalingsruimten 
heeft financiële consequenties. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wat deze financiële consequenties zijn. 
Kosten met betrekking tot de tijdelijke opschalingsruimten in het kantoor van VR Brabant-Noord worden zo mogelijk 
meegenomen in de frictiekosten. 
 
Brandweer Brabant-Noord 
 
“de toestand van het ijs” 
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de “toestand van 
het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren aan de veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-
Noord in het bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht met een nadere 
analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.  
 
Eind 2016 kon nog geen volledige en systematische analyse van de knelpunten worden gegeven. Begin 2017 is gestart 
met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en heeft er in maart 2017 een landelijke visitatie van Veiligheidsregio Brabant-Noord 
plaatsgevonden. De directeur Veiligheidsregio acht het noodzakelijk om beide uitkomsten en de resultaten van het overleg 
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met alle betrokken partijen inclusief de gemeenten in de integrale en veiligheidsregiobrede analyse van de knelpunten te 
betrekken. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 wordt een korte bestuursconferentie 
georganiseerd waarin analyses en samenhangende voorstellen ter oplossing van de knelpunten aan de orde zullen komen.  
 
Vanzelfsprekend zullen bij de voorstellen in de eerste plaats naar oplossingen worden gezocht door herallocatie van 
bestaande middelen, waaronder zo mogelijk herbestemming van reserves. De intentie en verwachting op dit moment is dat 
hiermee budgettair neutraal bestaande knelpunten voor 2017, 2018 en 2019 kunnen worden opgelost. Voor 2020 en latere 
jaren moet rekening worden gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van het Regionaal 
beleidsplan 2020 – 2023 en de eerder geformuleerde ambities van het bestuur van de veiligheidsregio zullen de gevolgen 
van deze ambities voor de gemeentelijke bijdragen kunnen eind 2018 in het op te stellen Beleidskader 2020 worden 
voorgelegd. 
 
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 
De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het versterken van externe veiligheid en 
industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming. Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma 
Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit programma valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde gelden voor de duurzaamheidsagenda 
mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd van de beschikbare subsidie Impuls Omgevingsveiligheid. 
Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten aanmelden voor subsidie, waarvan 
maximaal € 100.000 door Veiligheidsregio Brabant-Noord kunnen worden aangemeld.  
De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor Veiligheidsregio Brabant-Noord 
weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door beperkte uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer 
declarabele kosten te genereren dan het plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een 
maximale subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan €40.000 zal voor Veiligheidsregio Brabant-Noord geen financiële 
implicaties meebrengen.  
 
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen de veiligheidsregio’s naar het 
zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor versterking van de aandachtsgebieden externe veiligheid en 
industriële veiligheid bij gemeenten. 
 
Vennootschapsbelasting VpB 
Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies hebben de VR’s BDO ingeschakeld. Zij zijn in 
onderhandeling met de Belastingdienst. Voor de aangifte zullen we ook gebruik maken van BDO en we zullen uitstel voor de aangifte 
aanvragen. D.w.z. dat de eerste aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment wachten we nog op antwoord van de Belastingdienst. 
 
Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) 
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en decentrale overheden samen tekenen 
om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de 
investeringsruimte beknot. De tekortnorm wordt trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van 
investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd. 
 
Detachering medewerkers 
Er zijn vanuit de brandweer twee medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de detacheringscontracten 
eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige opzegging zou tot meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden. 
 
Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel 
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra 
meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller ontwikkelen 
dan de jaarlijkse reguliere indexeringen. 
 
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 definitief in beeld. 
 
Realisatie bezuiniging 5 fte meldkamer brandweer 
De bezuiniging van 5 fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers is een proces dat landelijk wordt 
gecoördineerd. Daardoor is op dit moment niet duidelijk wanneer en of de besparing gerealiseerd kan worden. In de 
begrotingen voor 2017 en 2018 zijn incidentele dekkingen gevonden binnen de bestaande middelen. Bij bespreking van de 
knelpunten voor de meerjarenbegroting zal ook de haalbaarheid van deze bezuiniging aan de orde gesteld moeten worden. 
 
Additionele capaciteit ten behoeve van de vorming van de LMO 
De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO behelst onder andere de doorvoering van de businesscase harmonisatie 
GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in verband met de noodzakelijke afstemming van 
procedures, protocollen en coördinatieregelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Dit proces zal 
een aanzienlijke capaciteitsinzet vragen, die nu nog niet kwantificeerbaar is en zich vertaalt in een risico in de kostensfeer. 
 
 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  
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Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
Door een wijziging in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) zijn er consequenties voor de 
huidige werkwijze van de OvD-G, de Geneeskundige Combinatie en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. In januari 
2016 is de implementatie gestart. Gedurende het jaar zijn afspraken aangepast, zijn de inzetcriteria van de OvDG-en 
gewijzigd en nadere afspraken m.b.t. vacatiegelden van andere functies gemaakt. Voor het GGB is een overgangsperiode 
afgesproken tot en met 2018, ook budgettechnisch. De structurele effecten zullen na evaluatie in 2018 zichtbaar worden. 
 
Fiscaal risico 
In verband met de in 2015 aangepaste DVO vond geen btw-heffing plaats op de dienstverlening van de RAV aan de 
GHOR. In 2016 is de nieuwe overeenkomst i.h.k.v. de uitvoering van de GGB-taken getoetst aan de goedgekeurde vorm; 
ook de nieuwe overeenkomst voldoet aan de voorwaarden om de dienstverlening van de RAV aan de GHOR buiten de btw-
heffing te houden. Het risico komt hiermee te vervallen. 
 
BPM-teruggave 
Door nieuwe handelwijzen van de RDW kan alleen een bij de KvK-ingeschreven organisatie voertuigen op naam van de 
organisatie registreren. De GHOR heeft geen KvK-nummer. Als gevolg hiervan kan er geen bpm-teruggave van de nieuw 
aan te schaffen 'ambulance-' voertuigen verkregen worden. Er is door een juridisch adviseur onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden. Er is eind 2016 een vervolgonderzoek opgestart. 
 
Infectieziekte 
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico’s en een uitbraak hiervan kan hoge personele (inzet)kosten 
met zich meebrengen. 
 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
 
Fiscaal risico  
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het GMC) en de 
veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke 
ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie. Gezien deze 
ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio's als interne prestaties beschouwd en is in overleg 
met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. Er is geen zekerheid omtrent het vervolg. 
 
Samenvoegkosten Meldkamers 
Zoals bekend moeten de meldkamers van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost worden samengevoegd. Gedurende 2016 is 
in dit kader gestart met een business case. Bij het opstellen van deze jaarrekening is deze business case nog in 
behandeling. In deze business case zal onder meer aandacht worden besteed aan de voorziene kosten en baten rondom 
de samenvoeging. In 2016 is een bijdrage van VenJ van € 600.000 ontvangen ter dekking van de samenvoegkosten. Dit 
bovenop de in 2015 ontvangen € 300.000. Deze bijdrage en de gedurende 2015 en 2016 gemaakte kosten respectievelijk 
van € 78.000 en € 123.000 (samen € 201.000) zijn administratief/technisch binnen het GMC ondergebracht. De regionaal 
kwartiermaker legt over deze gelden separaat verantwoording af aan de KLMO.  
Bij het opstellen van deze jaarrekening bestond er nog geen duidelijkheid over de omvang van de totale samenvoegkosten. 
Het risico bestaat dat deze kosten hoger zijn dan de beschikbare bijdragen. 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico’s geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord). 
 

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Brandweer Brabant-Noord 
De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in een beheerssysteem (OBSV) om het onderhoud 
planmatig uit te voeren.  
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  
De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
Voor het onderhoud van het GMC-pand was een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Vanwege de 
verbouwingsplannen die begin 2017 zullen plaatsvinden is deze voorziening vrij gevallen. 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 
Het activum van Bevolkingszorg (één dienstauto) wordt onderhouden volgens de planning van de brandweer. 
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4.3 Financiering 
 
Brandweer Brabant-Noord 
 
Liquiditeitspositie        
In 2016 zijn er geen kortlopende financiële middelen aangetrokken. Door een adequaat treasurybeleid worden de financiële 
middelen optimaal ingezet. 
 
Kasgeldlimiet 
Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het  
afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire 
(programma-)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. 
 
De Kasgeldlimiet beperkt de omvang van de vlottende schulden ten opzichte van de begroting en de vlottende middelen. 
 
Berekening kasgeldlimiet 2016 BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1.000

Begrotingstotaal 37.121€                  
Voorgeschreven percentage 8,2%
Kasgeldlimiet 3.044€                    

Overzicht kasgeldlimiet 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
2016 2016 2016 2016

Gem vlottende schuld 5.363                      6.388                      5.143                      7.172                      
Gem vlottende middelen 26.907                    19.415                    13.412                    8.880                      
Gem overschot vlottende middelen 21.544                    13.027                    8.269                      1.708                      
Kasgeldlimiet 3.044                      3.044                      3.044                      3.044                      

Ruimte onder kasgeldlimiet 24.588                    16.070                    11.313                    4.751                      
Opmerking: begrote cijfers en afwijkingen daarvan zullen in het vervolg opgenomen worden; aangezien deze tot dusver geen deel uitmaakten van de 
vastgestelde begroting zijn deze hier niet weergegeven. 
 
Vlottende schulden 
Door toepassing van het softwarepakket Scansys is er een efficiënte facturenstroom, waardoor de inkomende facturen snel 
afgehandeld worden. Mede hierdoor ontwikkelen de vlottende schulden zich volledig naar verwachting op basis van de 
meerjarenbegroting.  
 
Vlottende middelen 
Overeenkomstig de liquiditeitsplanning komen de financiële middelen binnen. Aan het begin van het boekjaar wordt de 
totale inwonersbijdrage aan de gemeenten gefactureerd. Mede hierdoor ontwikkelen de vlottende schulden zich volledig 
naar verwachting op basis van de meerjarenbegroting. Hierdoor ontstaat er in het eerste kwartaal een grote vordering die 
gedurende het jaar verdwijnt. 
 
Met de huisbankier, BNG bank, is er een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.085.000 voor de kortlopende 
negatieve saldi in rekeningcourant. Zoals uit het overzicht hieronder blijkt, blijven we ruim onder het kasgeldlimiet. 
 
De ING bank wordt nu uitsluitend gebruikt voor kasgeld- en pintransacties.  
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. 
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Berekening Renterisiconorm BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1.000

Jaar 2017 2018 2019 2020
Begrotingstotaal 35.898 35.167 34.944 34.915
Voorgeschreven percentage 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Renterisiconorm 7.180 7.033 6.989 6.983
Overzicht renterisiconorm
Renteherzieningen 300 300 300 300
Aflossingen 1.750 1.000 1.000 1.000
Renterisico 2.050 1.300 1.300 1.300 
Renterisiconorm 7.180 7.033 6.989 6.983
Ruimte onder renterisiconorm 5.130 5.733 5.689 5.683  

Opmerking: de aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen. 
 
Uit het overzicht blijkt dat het risico bij herfinanciering ruim binnen de renterisiconorm blijft. De begrotingscijfers zijn 
gebaseerd op de programmabegroting 2017. 
 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
 
De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de subrekeningen van de GGD 
Hart voor Brabant. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum  
 
Liquiditeitspositie 
Uit de balans kan worden afgeleid dat het GMC een vordering in rekening-courant heeft bij de politie van € 1.378.000. Dit 
rekening-courantsaldo vloeit mede voort uit het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid van het GMC. Daarnaast 
beheert het GMC de beschikbaar gestelde LMO-gelden voor de regionale kwartiermaker van Oost-Brabant van per saldo  
€ 699.000. 
 
Kasgeldlimiet en renterisiconorm 
Op grond van de Wet fido dienen de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het 
afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire 
(programma)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. 
 
Berekening kasgeldlimiet 2016 GMC bedragen * € 1.000

Begrotingstotaal 3.231€                      
Voorgeschreven percentage 8,2%
Kasgeldlimiet 265€                         

Overzicht kasgeldlimiet 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
2016 2016 2016 2016

Gem vlottende schuld 3.778                        3.084                        1.994                        854                           
Gem vlottende middelen 4.236                        3.690                        3.042                        2.264                        
Gem overschot vlottende middelen 458                           607                           1.047                        1.410                        
Kasgeldlimiet 265                           265                           265                           265                           

Ruimte onder kasgeldlimiet 723                           871                           1.312                        1.675                         
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Berekening Renterisiconorm GMC bedragen * € 1.000

Jaar 2017 2018 2019 2020
Begrotingstotaal 3.154                        3.154                        3.154                        3.154                        
Voorgeschreven percentage 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Renterisiconorm 631                           631                           631                           631                           
Overzicht renterisiconorm 2017 2018 2019 2020
Renteherzieningen -                                -                                -                                -                                
Aflossingen -                                -                                -                                -                                
Renterisico -                                -                                -                                -                                
Renterisiconorm 631                           631                           631                           631                           
Ruimte onder renterisiconorm 631                           631                           631                           631                            
 
Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat het GMC gedurende 2016 een positieve liquiditeitspositie had. Dit vloeit 
mede voort uit het terughoudende investeringsbeleid. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het GMC een onderdeel is van 
de veiligheidsregio en de kasgeldlimiet van de gehele veiligheidsregio dient te worden beoordeeld. 
 
Eind 2013 is een langlopende lening van € 2,85 miljoen bij de politie afgesloten die uiterlijk 1 januari 2019 moet worden 
afgelost. De aflossing op deze lening zal mede worden bepaald op basis van de liquiditeitspositie van het GMC en het 
verloop van de investeringen. Gezien de geraamde investeringen is vooralsnog niets op de lening afgelost.  
 
De genoemde lening zal per 1-1-2019 afgelost moeten worden. Onderzocht wordt of de lening daadwerkelijk afgelost wordt 
of dat deze zal worden verlengd. 
 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de 
rekeningen van Brandweer Brabant-Noord. 
 

4.4 Bedrijfsvoering 

4.4.1 Formatie in fte’s 
 
Beroepsformatie

Beroepsformatie per kolom per 31-12-2016
Totaal 
FTE's

Bezetting
FTE's

Vacatures
FTE's

BBN 228,90              223,77            5,13                
GHOR 11,96                10,98              0,98                
GMC 14,50                14,50              -                  
BZ 1,20                  1,20                -                  

Totaal 256,56              250,45            6,11                 
 
Brandweervrijwilligers
Brandweervrijwilligers per 31-12-2016 Bezetting
Team 1 310                 
Team 2 276                 
Team 3 304                 
Totaal 890                  
 
Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg) 
Op 31 december 2015 bedroeg de formatie van BBN 230,90 fte. terwijl de bezetting 230,57 fte. bedroeg. Er was op dat 
moment sprake van enige vacatureruimte. Conform de bezuinigingsafspraken is per 1 januari 2016 nog 2,0 fte. ingeleverd.  
 
Inmiddels is aan nagenoeg alle opgelegde taakstellingen voldaan. Rest nog de taakstelling die is opgelegd aan de 
meldkamer in verband met de LMO (5 fte), zoals nader toegelicht in de risicoparagraaf. De verwachting is dat de 
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vacatureruimte zoals die in bovenstaand overzicht is weergegeven op korte termijn vervalt omdat voorzien is dat 
(nagenoeg) alle vacatures worden ingevuld.  
 
Op 31 december 2016 bedroegen de formatie en de bezetting van Bevolkingszorg 1,20 fte.  
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
In verband met de ontwikkelingen van de samenwerking met Midden- en West-Brabant is de beschikbare vacatureruimte bij 
de GHOR (nog) niet volledig ingevuld. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
Bij het GMC zijn 2,0 fte’s, die via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord en een marktpartij worden 
ingevuld, opgenomen in het overzicht. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie. 
 

4.4.2 Personeel 
 
Mobiliteit
Mobiliteit (aantal medewerkers) BBN/BZ GHOR GMC

Personeel in dienst (instroom) 14,0 0,0
Personeel uit dienst (uitstroom) 19,0 4,00 0,0
Personeel intern andere functie 4,0 0,0

Aantal medewerkers per 31 december 2016 247,0 12,0 14,0

 
  
Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg) 
Uit de cijfers kan geconcludeerd worden dat de mobiliteit binnen BBN toeneemt. Vaker dan voorheen nemen medewerkers 
ontslag om elders een baan te aanvaarden. Slechts in twee gevallen betreft het hier ontslag wegens pensionering. Wel 
hebben meerdere medewerkers vanwege hun leeftijd ontslag genomen uit de functie van postcommandant. Deze 
ontslagvorm is in bovenstaand overzicht niet terug te vinden omdat zij voor hetzelfde aantal uren elders in de organisatie 
tewerkgesteld worden. 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
In 2016 zijn vier medewerkers uitgestroomd (3,28 fte). In het najaar zijn er drie vacatures opengesteld die per 2017 worden 
ingevuld. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
In totaal zijn twee medewerkers op langdurige detacheringbasis voor 50% vanuit Brandweer Brabant-Noord (tegen 
kostprijs) en één medewerker voor 100% vanuit een marktpartij bij het GMC werkzaam. Deze medewerkers zijn in dit 
overzicht meegenomen. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie. De vacature die 
ontstaan was door het vertrek van de beleidsmedewerker is intern tijdelijk vervuld. De manager bedrijfsvoering is 
aangesteld voor 0,33 fte, “om niet “ ter beschikking gesteld door de VRBZO. 
 

4.4.3 Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim
Soort verzuim in % BBN/BZ GHOR GMC
ziekteverzuimpercentage 4,49% 6,73%
meldingsfrequentie 0,93 1,85
gemiddeld verzuimduur in dagen 20,71 9,00

Opmerking: in verband met de omschakeling naar het systeem van de Nationale Politie, zijn het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie
voor GMC-medewerkers niet voorhanden.

 
 
Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg) 
Het verzuimpercentage is licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. BBN heeft te maken met relatief veel 
langdurige zieken, waarbij in een aantal gevallen de oorzaak duidelijk buiten de werksfeer is gelegen. 
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Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
Door langdurig verzuim van enkele medewerkers steeg het percentage ziekteverzuim naar een jaargemiddelde van 6,84% 
in 2015. In 2016 bleef het percentage gemiddeld hoog op 6,73%. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
In verband met de reorganisatie van de Nationale Politie zijn de medewerkers van het GMC Beheer team per 1 januari 
2015 bij verschillende units geplaatst. Bovendien heeft de Nationale Politie in 2015 een nieuw verzuimtool in gebruik 
genomen. HRM heeft met de nieuwe verzuimtool cijfers opgeleverd voor een deel van de GMC Beheer medewerkers. In 
2016 waren bij het GMC lokaal beheer en bedrijfsbureau in totaal 11 ziektemeldingen, met een gemiddeld verzuimduur van 
8,7 dag. Het langdurig verzuim van één medewerker heeft deze stijging veroorzaakt. 
 

4.4.4 Rechtmatigheid 

BBN, GHOR, GMC en BZ 
Het controleprotocol 2016 van Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 10 november 2016 vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2016 specifiek aandacht 
besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het bestuur heeft besloten dat het interne inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de brandweer geen regulier onderdeel zal gaan uit maken van de controle. 
 
Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het GMC worden 
gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen.  
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4.5 Verbonden partijen 
Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte financiële implicaties, wordt geen 
expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen, anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting. 
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de volgende verbonden partijen: 

Verbonden Partijen  
 

 
Partij Vestigingsplaats  Financieel belang 
Instituut Fysieke Veiligheid Arnhem  Enkel jaarlijkse bijdragen (BBN) 
Veiligheidsberaad Arnhem  Enkel jaarlijkse bijdragen (BBN) 
Brandweer Nederland Arnhem  Enkel jaarlijkse bijdragen (BBN) 
Nationale Politie Den Haag  Participant (GMC) 
Rode Kruis Den Haag  Enkel jaarlijkse bijdragen (BZ) 

 
 
De partijen worden hieronder per kolom toegelicht. 
 
Brandweer Brabant-Noord 
 
Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem 
Op 1 januari 2013 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn deuren geopend. Het IFV is hét instituut van en voor de 
veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitters 
van de veiligheidsregio’s. 
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV: 

• Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid; 
• Bureau Veiligheidsberaad; 
• Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR); 
• Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR); 
• Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe). 

 
Veiligheidsberaad te Arnhem 
Het Veiligheidsberaad is 10 februari 2007 opgericht. De voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio’s, verenigd in het 
Veiligheidsberaad, hebben hun gezamenlijke koers bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s.  
Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio’s krachtig ter hand nemen. De voorzitters van 
veiligheidsregio’s spannen zich in om, samen met de partners in de regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio’s moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde, democratisch 
gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de veiligheidsregio’s is dat van verlengd lokaal bestuur. 
Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad is het 
aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
 
Brandweer Nederland te Arnhem 
Vanaf 1 november 2012 is Brandweer Nederland de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle 
brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Landelijke problemen worden samen 
aangepakt, met oog voor regionale verschillen. Zo worden krachten, kennis en kunde rondom thema's die alle korpsen 
aangaan gebundeld, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben. 
 
GHOR Brabant-Noord 
 
GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen. 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
 
Nationale Politie te Den Haag 
De Politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de VR Brabant-Noord. Met ingang van 1 
januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie. Ingevolge de 
Wet veiligheidsregio's moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Deze uittreding is - gelet op de 
ontwikkelingen rondom de meldkamers - in overleg met het Ministerie uitgesteld. 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord 
 
Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied van de crisiscommunicatiepool en 
de slachtofferinformatie-systematiek wordt deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een 
overeenkomst met het Rode Kruis waarbinnen wordt bijgedragen aan noodhulpteams. 
 



 
 

49 
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2016 

5.  Jaarrekening 

5.1  Balans  
Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete 
balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. 
 
Samengestelde balans Veiligheidsregio bedragen * € 1.000
Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa Vaste passiva

-Materiele vaste activa -Eigen vermogen
 Investeringen met een  Algemene reserve 2.105             2.105             
 economisch nut 29.302           25.693            Bestemmingsreserves 6.577             7.076             
Activa in ontwikkeling 1.220             1.452             Te verdelen resultaat 786                1.577             

-Voorzieningen 146                472                

-Vaste schuld
Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.1 6.250             2.250             
Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)2 8.676             8.925             
Oh. lening ov. binnenl. Sector3 2.858             2.858             

Totaal vaste activa 30.523           27.146           Totaal vaste passiva 27.398           25.262           
   

Vlottende activa Vlottende passiva
-Uitzettingen < 1 jaar -Vlottende schuld

Vorderingen op openbare 222                1.509             Banksaldi, RC 1.165             -                     
lichamen Overige schulden 2.435             2.592             
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 3.673             781                
RC - NP administratie -                     
Dubieuze debiteuren -                     -                     
Overige vorderingen 66                  39                  

-Liquide middelen
 Kassaldi 1                    1                    
 Banksaldi 293                257                

-Overlopende activa -Overlopende passiva
Vorderingen op specifieke 26                  -                     Voorschotten op specifieke -                     -                     
uitkeringen uitkeringen
Overige overlopende activa 1.442             1.455             Overige passiva 5.247             3.334             
Totaal vlottende activa 5.721             4.042             Totaal vlottende passiva 8.846             5.927             

Totaal generaal 36.244           31.188           Totaal generaal 36.244           31.188            
Intercompany-vorderingen (€ 39.753 + € 178.000) zijn niet opgenomen in de totaalbalans. 
1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 
1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 
overheden; 3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren. 
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5.2.1 Deelbalans BBN (inclusief Bevolkingszorg) 
 
BBN balans 2016 (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1.000

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa Vaste passiva

-Materiele vaste activa -Eigen vermogen
 Investeringen met een  Algemene reserve 1.700              1.700              
 economisch nut 25.716            22.091             Bestemmingsreserves 6.310              6.728              
Activa in ontwikkeling 1.220              1.452              Te verdelen resultaat -213                888                 

-Financiële vaste activa
Bijdrage aan activa in -Voorzieningen 146                 263                 
eigendom van derden

-Vaste schuld
Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.1 6.250              2.250              
Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)2 8.676              8.925              

Totaal vaste activa 26.936            23.543            Totaal vaste passiva 22.869            20.754            
   

Vlottende activa Vlottende passiva
-Uitzettingen < 1 jaar -Vlottende schuld

Vorderingen op openbare 89                    137                 Banksaldi
lichamen Overige schulden 2.137              2.364              
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 1.130              781                 
Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen 66                    1                      

-Liquide middelen
 Kassaldi 1                      
 Banksaldi 286                 249                 

-Overlopende activa -Overlopende passiva
Vorderingen op specifieke 26                    Voorschotten op specifieke
uitkeringen uitkeringen
Overige overlopende activa 1.041              1.186              Overige overlopende passiva 4.567              2.780              
Totaal vlottende activa 2.637              2.354              Totaal vlottende passiva 6.704              5.144              

Totaal generaal 29.573            25.897            Totaal generaal 29.573            25.897            
 

1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 
1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 
overheden. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
1. Huurcontract pand Orthenseweg 2b ad € 191.314 met een looptijd van 15 jaar (tot 1 januari 2020). 
2. Overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 642.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar. 
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5.2.2 Deelbalans GHOR 
 
GHOR balans 2016 bedragen * € 1.000

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa Vaste passiva

-Materiele vaste activa -Eigen vermogen
 Investeringen met een  Algemene reserve 178                 178                 
 economisch nut -                     -                      Bestemmingsreserves 16                   16                   
  Te verdelen resultaat -                      -                      

Totaal vaste activa -                     -                     Totaal vaste passiva 194                 194                 
   

Vlottende activa Vlottende passiva
-Uitzettingen < 1 jaar -Vlottende schuld

-Liquide middelen

-Overlopende activa -Overlopende passiva
Balanssaldo GHOR 393               457               Overige overlopende passiva 199                 262                 

Totaal vlottende activa 393               457               Totaal vlottende passiva 199                 262                 

Totaal generaal 393               457               Totaal generaal 393                 457                 
 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 
1. Huurcontract pand Gruttostraat te ’s-Hertogenbosch (GHOR garage), kosten € 70.000 tot 1 januari 2018 (duur 

overeenkomst t/m 2055). 
2. Huurcontract pand Orthenseweg te ’s-Hertogenbosch (GHOR kantoor), kosten € 72.000 tot 1 januari 2018. 
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5.2.3 Deelbalans GMC 
 
GMC balans 2016 b ed r ag en	 *	 €	 1.0 0 0

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa Vaste passiva

-Materiele vaste activa -Eigen vermogen

 Investeringen met een  Algemene reserve 227                227                

 economisch nut 3.587             3.602              Bestemmingsreserves 251                332                

  Te verdelen resultaat 999                688                

-Voorzieningen -                     209                

-Vaste schuld
Oh. lening ov. binnenl. Sector3

2.858             2.858             

Totaal vaste activa 3.587             3.602             Totaal vaste passiva 4.334             4.314
   

Vlottende activa Vlottende passiva
-Uitzettingen < 1 jaar -Vlottende schuld

Vorderingen op openbare 133                1.411              RC - NP administratie 1.165             -                     

lichamen Overige schulden 298                229                

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 2.543             

 RC - NP administratie

Overige vorderingen -                     38                  

-Liquide middelen

 Kas 1                    1                    

 Banksaldi 6                    8                    

-Overlopende activa -Overlopende passiva

Overige overlopende activa 225                Overige overlopende passiva 699                518                

Totaal vlottende activa 2.909             1.458             Totaal vlottende passiva 2.161             747

Totaal generaal 6.495             5.060             Totaal generaal 6.495             5.060  
3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren. 
 
De rekening-courant met de politie betreft een vordering van € 1.378.000 per 31 december 2016. Door het gebruik van 
deze rekening courant participeert het GMC in het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën zoals dat door de 
politie wordt uitgevoerd. 
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5.2 Overzicht van baten en lasten 
Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord be dra g e n 	*	€	1.0 0 0

Lasten
Begroting 2016 

Primair
Begroting 2016

na wijziging
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

BBN 37.167                        36.449                        37.261                        34.200                        
GHOR 2.501                          2.501                          2.318                          2.302                          
GMC 3.154                          3.231                          2.685                          2.456                          
BZ 415                             441                             404                             330                             
Totaal lasten 43.237                        42.622                        42.668                        39.288                        

Baten

BBN 2.167                          2.105                          2.226                          2.039                          
GHOR -                                  -                                  11                               3                                 
GMC 90                               90                               471                             90                               
BZ -                                  -                                  -                                  -                                  
Totaal baten 2.257                          2.195                          2.708                          2.132                          

Saldo Programma's -40.980                       -40.427                       -39.959                       -37.156                       

Algemene Dekkingsmiddelen

BBN 34.233                        34.257                        34.265                        33.807                        
GHOR 2.501                          2.501                          2.307                          2.274                          
GMC 3.064                          3.141                          3.163                          3.033                          
BZ 415                             417                             417                             275                             
BBN, Saldo financieringsfunctie -                                  -                                  -369                            -394                            
GMC, Saldo financieringsfunctie -                                  -                                  -31                              -31                              
Totaal algemene middelen 40.213                        40.316                        39.752                        38.964                        

(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten -767                            -111                            -207                            1.808                          

Dotatie aan reserves

BBN 45                               672                             691                             850                             

GHOR -                                  -                                  -                                  -                                  

GMC -                                  -                                  -                                  -                                  
BZ -                                  -                                  -                                  324                             

subtotaal dotaties 45                              672                            691                            1.173                         

Onttrekking aan reserves

BBN 812                             759                             1.604                          691                             

GHOR -                                  -                                  -                                  25                               

GMC -                                  -                                  81                               52                               
BZ -                                  24                               -                                  174                             

subtotaal onttrekkingen 812                            783                            1.685                         942                            
Saldo verrekening reserves 767                             111                             993                             -231                            

Gerealiseerd resultaat -                                  -                                  786                             1.577                           
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5.3  Toelichtingen op de Balans en het Overzicht van baten en lasten  

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarden.  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het 
formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend 
aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-) 
personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd. 
 
Brandweer Brabant-Noord 
 
Vaste activa 
 
Activabeleid en afschrijvingstermijnen 
Op 12 november 2014 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014 vastgesteld die per 1 januari 2014 in 
werking trad. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. 
Daarnaast zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. Voor specifieke informatie over het 
activabeleid en de afschrijftermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014. 
 
De volgende uitgangspunten worden voor BBN gehanteerd op grond van het activabeleid: 
a. Veiligheidsregio Brabant-Noord kent alleen investeringen met economisch nut. 
b. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.  
c. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.  
d. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij de wet of 

subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 jaar, activeren we.  
e. Gelijksoortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar samen meer dan  

€ 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen we als te activeren vaste activa. 
f. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we via de exploitatie. 
g. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de investeringsbegroting voor een 

actief deze kosten benoemt.  
h. Software activeren we als een investering met economisch nut.  
i. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond schrijven we niet af.  
j. Voor de financiële activa bestaat alleen de mogelijkheid om bijdragen aan derden, onder voorwaarden, te activeren.  
k. De veiligheidsregio waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de 

afschrijvingen.  
l. We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en verminderd met eventuele fiscale 

aftrekposten.  
m. Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met economisch nut 

benoemen.  
n. De veiligheidsregio waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met 

de afschrijvingen.  
o. De veiligheidsregio waardeert bijdragen aan activa van derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de 

afschrijvingen.  
p. De veiligheidsregio waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen. 
q. De veiligheidsregio waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de voorziening 

dubieuze debiteuren vermelde bedragen.  
r. De veiligheidsregio waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.  
s. De veiligheidsregio hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.  
t. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.  
u. We starten met het afschrijven van een actief vanaf de 1e van de maand volgend op het moment van ingebruikname 

c.q. na afronding van een investering.  
v. De veiligheidsregio kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de componentenbenadering.  
w. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als incidentele baten in de 

programma’s.  
x. De rentelasten berekenen we vanaf de 1e van de maand volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding 

van een investering. We hanteren daarbij het rentepercentage dat we jaarlijks in de begroting vaststellen.  
y. Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en waar in dat jaar 

geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af. 
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In onderstaand overzicht een korte recapitulatie van de gehanteerde afschrijftermijnen. 
 
Materiele Activa
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  
 
Vlottende Activa 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met de in de voorziening dubieuze debiteuren 
vermelde bedragen.  
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, is er een voorziening voor dubieuze debiteuren 
gevormd. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vaste passiva 
 
Reserves 
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorziening personeel 
Jaarlijks wordt op basis van bestaande afspraken vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn om aan de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Vlottende Passiva 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Compensabele BTW 
Betaalde compensabele BTW van verschillende VR-taken werd in het verleden doorgeschoven naar gemeenten. Met 
ingang van 1 januari 2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in zijn geheel niet langer compensabel. Eerder 
(per 1 oktober 2011) gold dat al voor GHOR, GMC en multidisciplinaire taken.  
Via de BDUR-bijdrage van het Ministerie van V&J vindt er tot en met 2016 een gelabelde compensatie plaats voor de door 
de gemeenten gemiste compensabele BTW. Aangezien de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de begroting inclusief 
BTW, is deze compensatie aan de gemeenten doorbetaald. Het bedrag voor Brabant-Noord is voor 2016 vastgesteld op  
€ 2.305.094. Naar aanleiding van de herijking die vanaf 2017 van kracht is, zal dit bedrag vanaf dat moment in mindering 
worden gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De doorbetaling vanuit de BDUR vervalt op dat moment. 
 
Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel, doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een 
bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten. 
 
 
GHOR 
 
Vaste activa 
 
Materiele vaste activa 
Activa waarderen we tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en zijn opgenomen in de balanscijfers van GGD Hart voor 
Brabant. Investeringsbijdragen van derden schrijven we af op het saldo van de betreffende investering. Slijtende 
investeringen krijgen vanaf het moment van ingebruikneming een lineaire afschrijving in de verwachte gebruiksduur, waarbij 
we rekening houden met een eventuele restwaarde. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is. Dat gebeurt vooral als 
voorraden incourant worden.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde.  
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde op de balans van GGD Hart voor Brabant. 
 
Vaste passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare verlies.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 
GMC 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. De op de materiële activa toegepaste 
afschrijvingen zijn gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag 
en derhalve lineair. Afschrijving wordt berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen.  
 
Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand 
substantieel lager is (indicatief € 0,9 miljoen) dan de boekwaarde. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige lage 
marktwaarde van kantoorpanden, het specifieke ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn 
aangebracht. De balans is opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet 
in de balans tot uitdrukking is gebracht. 
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Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen 

Materiele Activa   

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur in jaren 
Grond 0 
Gebouw 35 
Installaties 15 
Inventaris 10 
Vervoersmiddelen 5 
ICT-middelen 3-10 

 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Vaste passiva 
 
Reserves 
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorziening groot onderhoud, 
Deze voorziening is ter dekking van de toekomstige onderhoudskosten aan het gebouw. Vanwege de verbouwingsplannen 
die begin 2017 zullen plaatsvinden is de voorziening vrij gevallen. 
 
Voorziening Personeel, 
Deze voorziening is ter dekking van de toekomstige personeels-gerelateerde kosten. De voorziening is gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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5.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 
De balans wordt per onderdeel toegelicht, waarbij per onderdeel beurtelings de kolommen worden besproken. 
 
ACTIVA 
De in de balans opgenomen activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
 
Vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg) 

Boekwaarde

31-12-2015

Investeringen* Des- 

investeringen

Afschrijvingen Boekwaarde

31-12-2016
Gronden en terreinen 881.693          881.692,98       
Bedrijfsgebouwen 8.493.490       180.408              280.581                8.393.317,36    
Vervoermiddelen 9.035.048       4.000.033                         44.001              1.366.560 11.624.519,37  
Machines, apparaten en installaties 3.238.899       1.872.199           873.153                4.237.945,40    
Overige materiële vaste activa 441.907          198.298              61.919                 578.285,69       

Materiële vaste activa 22.091.036      6.250.938           44.001              -                       2.582.213             25.715.761       
Activa in ontwikkeling (OHW) 1.220.171           

Uitgaven 7.471.110           
* De investeringen zijn inclusief aanbetalingen uit 2015 ad € 1.452.373 waarvan de objecten in 2016 geactiveerd zijn.

Vaste activa BBN  (inclusief Bevolkingszorg) b ed r ag en	 *	 €	 1

 
 
In totaal is er in 2016 € 7.471.110 uitgegeven aan investeringen, waarvan € 6.250.938 is geactiveerd. Het bedrag van  
€ 1.220.171 aan onder handen werk is in de balans opgenomen onder overige overlopende activa. 
 
Investeringskredieten BBN  (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1

Omschrijving 

Investerings- 
Krediet

1-1-2016

Wijzigingen 
bij Berap

2016

Investerings- 
krediet

(na wijziging)
31-12-2016

Uitgaven 
Realisatie

31-12-2016

Restant

31-12-2016

Vrijval

2016

Restant krediet

2017 e.v.
Materieel 8.089.295       325.982      8.415.277       5.632.608      2.782.669      -21.287     2.761.382        
Huisvesting 627.500          3.718          631.218         290.995        340.223        2.276        342.499           
ICT-DIV 92.661           23.175        115.836         95.134          20.702          -41           20.661             

Totaal 8.809.456       352.875      9.162.331       6.018.737      3.143.594      -19.052     3.124.542         
 
Toelichtingen materieel 
In 2016 is fors geïnvesteerd in met name het materieel. Dit blijkt ook uit het hoge bedrag voor aanbetalingen en 
onderhanden werk (€ 1.220.171). Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit € 1.160.000 in verband met bestellingen van 
tankautospuiten. De resterende € 60.000 hebben betrekking op de waterongevallenwagen en een boordcomputersysteem 
met navigatie voor de voertuigen. 
 
Verder is in 2016 voor € 4.412.000 (exclusief onderhanden werk 2015) geïnvesteerd in materieel: € 938.000 aan logistieke 
dienstvoertuigen, € 2.260.000 repressieve voertuigen, € 778.000 repressieve bepakkings- en beschermingsmaterialen,  
€ 208.000 vaartuigen, € 75.000 duikmaterialen en € 153.000 werkplaatsmaterialen. 
 
Toelichtingen huisvesting 
De investeringen met betrekking tot de huisvesting vloeien voor een groot gedeelte voort uit meerjarige 
onderhoudsplannen. In 2016 is geïnvesteerd in zowel de aanpassing van gebouwen (€ 115.000) als de daarin aanwezige 
inventaris (€ 176.000).  
 
 
Vaste activa GMC 
 
Onder invloed van de geschetste ontwikkelingen hanteert het GMC een terughoudend investeringsbeleid. Dit blijkt onder 
meer uit de restant investeringskredieten alsmede uit het investeringen overzicht waarin de investeringen gedurende de 
laatste 3 jaren zijn gepresenteerd: 
 
Investeringen GMC laatste 3 jaar b ed rag en	 *	 €	 1

2013 2014 2015 Totaal

Investeringen 259.000              77.000                     48.000                     384.000                

Totaal 259.000              77.000                     48.000                     384.000                 
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Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: 
b ed r ag en	 *	 €	 1

Boekwaarde

31-12-2015

Investeringen / 

overnames

Desinvesteringen

(/Boekwaardeverlies)

Afschrijvingen Boekwaarde

31-12-2016
gronden en terreinen 247.257              -                              247.257              
bedrijfsgebouwen 2.781.851           -                              101.276                2.680.575           
vervoermiddelen 31.572                -                              7.136                   24.436                
machines, apparaten en installaties 311.179              32.538                     -345                        118.592                225.470              
overige materiële vaste activa 230.518              315.871                   -285                        137.780                408.894              

Totaal 3.602.377           348.409                   -630                        364.784                3.586.632           

Vaste activa GMC

 
 
Investeringskredieten GMC bedragen * € 1.000

Omschrijving 

Investerings- 
Krediet

1-1-2016

Wijzigingen 
bij Berap

2016

2e wijziging 
investerings-
krediet   2016

Investerings- 
krediet

(na wijziging)
31-12-2016

Uitgaven 
Realisatie

31-12-2016

Restant

31-12-2016

Vrijval

2016

Restant 
krediet

2017 e.v.

3.33 - Opleiding en vorming -                          -                 -                   -                   -                   -                   -                   
3.34 - Huisvesting 374                      45              -184              235               33                202               -                   202               

Grond -                          -                 -                   -                   -                   -                   -                   
Gebouwen -                          -                 -                   -                   -                   -                   -                   
Installaties -                          25              -25               -                   -                   -                   -                   
MJOP GMC-pand, Koelinstallaties -                          -                 130               130               33                97                -                   97                
MJOP GMC-pand, UPS = noodstroomvoorz. -                          -                 105               105               105               -                   105               
Inventaris 374                      20              -394              -                   -                   -                   -                   
Onderhanden werk -                          -                 -                   -                   -                   -                   -                   

3.35 - Vervoer -                          -                 -                   -                   -                   -                   -                   
3.36 - Verbindingen & automatisering 1.893                   1.180          -2.133           940               316               624               -                   624               

ICT platform 354                      -                 -354              -                   -                   -                   -                   
conf. GMS cluster 152                      -                 -152              -                   -                   -                   -                   
ICT vervangingen 245                      -                 -245              -                   -                   -                   -                   
ICT vervangingen (div. pc, lic) 208                      -                 -208              -                   -                   -                   -                   
Audio-visuele installatie 192                      -                 -192              -                   -                   -                   -                   
Fall-back 273                      -                 -273              -                   -                   -                   -                   
Verv. Koppeling GMS-KPN 41                        -                 -41               -                   -                   -                   -                   
Uitbreiding i.v.m. netcentr.werken 37                        -                 -37               -                   -                   -                   -                   
Vervanging telefooncentrale 391                      520            -911              -                   -                   -                   -                   
Databekabeling -                          500            -500              -                   -                   -                   -                   
Voicelogging -                          60              -60               -                   -                   -                   -                   
Digitale radio testset -                          50              -50               -                   -                   -                   -                   
Back hardware 2x locatie -                          40              -40               -                   -                   -                   -                   
Overige ICT voorzieningen -                          10              20                30                50                -20               -                   -20               
Installaties t.b.v. IV C2000 -                          -                 50                50                13                37                -                   37                
Meldkamer headsets t.b.v. IV C2000 -                          -                 60                60                60                -                   60                
Vervanging ICT server infrastructuur -                          -                 400               400               195               205               -                   205               
Fallback C2000 -                          -                 273               273               273               -                   273               
Vervanging monitoren meldkamer -                          -                 5                  5                  5                  -                   5                  
Vervanging meldkamer computers en KA -                          -                 60                60                50                10                -                   10                
Vervanging digitale radiotest set -                          -                 20                20                20                -                   20                
Netwerkverbinding Den Bosch en Eindhoven -                          -                 30                30                7                  23                -                   23                
Vervanging Tape Library -                          -                 12                12                12                -                   12                

3.37 - Geweldmiddelen en uitrusting 273                      -                 -273              -                   -                   -                   -                   
3.38 - Operationele aktiviteiten 41                        -                 -41               -                   -                   -                   -                   
3.39 - Beheer 37                        10              -47               -                   -                   -                   -                   
3.310 - Overige vaste activia 391                      -                 -391              -                   -                   -                   -                   
Totaal 3.009                   1.235          -3.069           1.175            348               827               -                   827                
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Vlottende activa 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
 
Vlottende activa BBN  (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1
Soort vordering Saldo per

31-12-2016

Saldo per

31-12-2015
Vorderingen openbare lichamen 87.734                   98.403                   
Intercompany vorderingen (GMC) 38.668                   
Intercompany vorderingen (GHOR) 1.420                    
Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen 65.572                   740                       
Totaal 154.726                 137.811                  
Er zijn geen oninbare vorderingen. De vordering op de GHOR in verband met onderlinge leveringen is niet opgenomen in 
de samengestelde balans. 
 
Vlottende activa GMC bedragen * € 1
Soort vordering Saldo

31-12-2016

Saldo

31-12-2015
Vorderingen openbare lichamen 133.041                 96.583                   
Rekening courant politie 1.378.450              1.314.097              
Overige vorderingen incl overlopende activa 225.495                 38.240                   
Totaal 1.736.986              1.448.920               
Er zijn geen oninbare vorderingen. De rekening-courant met de politie betreft de participatie in het schatkist bankieren bij 
het Ministerie van Financiën zoals dat door de politie wordt uitgevoerd. Het saldo vloeit voort uit het terughoudende 
uitgaven- en investeringsbeleid. Daarnaast is ultimo 2016 een bedrag van € 699.000 in dit rekening-courantsaldo verwerkt 
van de regionale kwartiermaker. Aan de regionaal kwartiermaker is gedurende 2015 en 2016 € 900.000 voorschot 
verstrekt; in 2015 is aan kosten € 78.000 verantwoord en in 2016 € 123.000.totaal € 201.000. De overige vorderingen zijn 
vooruitbetaalde posten m.b.t. telematica en ICT. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: 
 
Liquide middelen BBN  (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1
Soort saldo Saldo

31-12-2016

Saldo

31-12-2015
Kassaldi 292                       655                       
Banksaldi 285.969                 248.506                 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 1.129.769              780.930                 
Totaal 1.416.029              1.030.092               
 
 
Liquide middelen GMC bedragen * € 1
Soort saldo Saldo

31-12-2016

Saldo

31-12-2015
Kassaldi 500                       700                       
Banksaldi 6.477                    8.385                    
Totaal 6.977                    9.085                     
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen * € 1.000
Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 319,67         
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 270              156              134              229              

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 49               164              186              90               
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                  -                  -                  -                  
(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 42.622         

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk 
is aan € 500 miljoen 42.622         

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 
miljoen te boven gaat -                  

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van 
€250.000 Drempelbedrag 319,67         
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen 
als nihil) 24.587         14.198         12.330         21.112         

(5b) Dagen in het kwartaal 91               91               92               92               

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 270              156              134              229              

 
Bovenstaande tabel betreft de verplichte weergave van de buiten de schatkist aangehouden middelen van de brandweer 
ten opzichte van het geldende drempelbedrag. De liquiditeiten van het GMC maken onderdeel uit van de Politie. Hieruit kan 
worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen steeds ruimschoots onder deze drempel bleven. 
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Overlopende activa 
Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer: 
 
Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Specifieke uitkeringen bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen
Saldo

31-12-2015
Vermindering 

2016
Vermeerdering 

2016
Saldo 

31-12-2016

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid -                       59.930              85.539                25.609              
Totaal vorderingen specifieke uitkeringen -                       59.930              85.539                25.609               
 
 
Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Overige activa bedragen * € 1

Nog te ontvangen
Saldo

31-12-2016
Saldo

31-12-2015
Doorbelasting Openbare lichamen 218.130              501.926            
Brandmeldinstallaties 117.347              114.000            
Bijdragen loonkosten 116.201              33.560              
Teruggaven Belastingdienst 274.903              16.712              
Intercompany GMC 38.333                9.477                
Diverse 14.850                36.686              

779.764              712.361            

BTW rekening te vorderen 12.585                -                       

Vooruitbetaald
Diverse verzekeringen 63.735                218.650            
ICT, telefonie e.d. 76.986                164.780            
Kantoorhuur 47.957                47.700              
Abonnementen 27.877                24.773              
Overig 23.569                17.558              
Salaris/Pensioen/PV 8.553                  136                  

248.677              473.597            

Totaal overige activa 1.041.026,17       1.185.959          
 
 
Overlopende Activa GMC 
Dit betreft vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen. 
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PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: 
 
Eigen vermogen BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1
Soort saldo Saldo

31-12-2016

Saldo

31-12-2015
Algemene reserve 1.700.001        1.700.001        
Bestemmingsreserves 6.310.216        6.727.772        
Nog te bestemmen resultaat BBN -225.979          1.093.362        
Nog te bestemmen resultaat BZ 13.025             -204.879          
Totaal 7.797.262        9.316.255         
 
Eigen vermogen GMC bedragen * € 1
Soort saldo Saldo

31-12-2016

Saldo

31-12-2015
Algemene reserve, 21 gemeenten 101.999           101.999           
Algemene reserve, Politie 124.666           124.666           
Bestemmingsreserves 250.855           331.768           
Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten 393.090           255.124           
Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie 480.443           311.818           
Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten 75.125             48.482             
Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie 50.083             72.723             
Totaal 1.476.262        1.246.580         
 
Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000 (beheer randapparatuur). 
Het batig saldo van € 999.000 bestaat voor € 873.534 uit GMC-sec en € 125.208 uit C 2000 en is, analoog aan de 
verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld. 
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Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg) 
 
Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1

Omschrijving
Saldo 

31-12-2015
Bestemming 

2015
Dotaties Onttrekking-

en Resultaat
Saldo 

31-12-2016

Resultaat
Te verdelen resultaat 2015 888.483           -888.483         -                           

Te verdelen resultaat 2016 -212.954         -212.954            

Subtotaal 888.483           -888.483         -                        -                        -212.954         -212.954            

Algemene reserve:
Algemene reserve: 1.700.001        -                        -                        -                        1.700.001          

Subtotaal 1.700.001        -                        -                        -                        -                        1.700.001          

Bestemmingsreserves:
Activiteitenbudget vrijwilligers 52.051             35.629             52.051             35.629               

Realistisch oefenen 153.614           45.000             198.614             

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 143.128           17.565             125.564             

BZK Materieel haakarmvoertuig 102.211           7.465               94.746               

Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening 2.409.611        2.409.611          
Kapitaallasten materieel & materiaal 1.571.973        610.448          2.182.421          

Convenantgelden veiligheidsregio 1.781.568        811.033          970.534             

Huisvesting 154.207           37.110             117.097             

Verlofuren 6.952                6.952               -                           

Vakantiegeld 186.846           443.000          629.846          -                           

Bevolkingszorg 150.000           150.000             
Strategische agenda versterking VR's 15.611             15.611             -                           
Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV) 52.000             26.000             26.000               

Subtotaal 6.727.772        495.000          691.077          1.603.633       -                        6.310.216          

Totaal reserves 9.316.255        -393.483         691.077          1.603.633       -212.954         7.797.262          

Restitutie
Restitutie aan deelnemende gemeenten 393.483          

Totaal voorgaand resultaat -                         
 
 
Algemene reserve BBN 
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april 
2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen.  
 
Bestemmingsreserves BBN (inclusief Bevolkingszorg) 
 
Overzicht structurele mutaties reserves BBN en BZ BN bedragen * € 1

Begroting na wijziging Realisatie

Reserve Onttrekkingen
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel Onttrekkingen
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel
Activiteitenbudget vrijwilligers 52.051             52.051               35.629                
Realistisch oefenen 45.000             45.000             45.000                45.000               
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 15.000             17.565               
BZK Materieel haakarmvoertuig 7.465                7.465               7.465                  7.465              
 Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening 
Kapitaallasten materieel & materiaal 626.854          610.448             
Risico- en crisiscommunicatie
Convenantgelden veiligheidsregio 605.793           811.033             
Huisvesting 37.110             37.110             37.110               37.110           
Verlofuren 6.952                  
Vakantiegeld 629.846             
Bevolkingszorg 23.891             
 Strategische agenda versterking VR's 15.611             15.611               
 Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV) 26.000             26.000               
Totaal 782.921 44.575 671.854 45.000 1.603.633 44.575 691.077 45.000  
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Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers 
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve 
activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit 
bedrag wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar. 
 
Reserve realistisch oefenen 
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde 
bedrag (€ 45.000 in 2016) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van 
de werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2018. 
 
Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag 
ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden 
ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het 
brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2016 is € 125.564. De reserve zal o.a. worden ingezet om 
de kosten van een pilotproject met digitaal lesmateriaal te dekken. 
 
Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig 
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van  
€ 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de 
afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie. 
 
Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening 
De hoogte van deze reserve bedraagt ruim € 2,4 mln. De reserve is bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen 
als het AB daartoe besluit.  
  
Reserve Convenantsgelden Veiligheidsregio 
Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit 
volgen. De reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan 
deze reserve wordt voor de jaren 2016 en 2017 nog een deel onttrokken om de begroting sluitend te 
maken. Daarnaast is een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in de jaren 2015-2017. In 2016 heeft een 
onttrekking van € 811.033 plaatsgevonden, waarvan € 490.364 voor projecten en € 320.669 ter dekking van de niet-
gerealiseerde bezuiniging van 5 fte op de meldkamer, zodat per 31 december 2016 een saldo van € 970.534 resulteert. 
 
Reserve Huisvesting 
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voorvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de 
Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020. 
 
Reserve Verlofuren 
Conform planning is in 2016 het resterende saldo ad € 6.952 vrijgevallen en wordt de reserve opgeheven. 
 
Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal 
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 610.000 is gestort in de daartoe gevormde 
bestemmingsreserve; dit was € 16.000 minder dan begroot, aangezien het werkelijke overschot minder groot is dan 
voorzien. De stand van de reserve per 31 december 2016 is € 2.182.421. 
In 2016 is een onderzoek gedaan naar de gewenste hoogte van de reserve, waarvan de bevindingen meegenomen zullen 
worden in de Bestuursconferentie op 7 juli as.  
 
Reserve Vakantiegeld 
Ter dekking van de eenmalige extra kosten die zich voordoen door de stelselwijziging die voortvloeit uit de invoering van 
het IKB per 1 januari 2017 en conform het AB-besluit van 24 juni 2015 (Resultaatbestemming 2014) en 7 juli 2016 
(Resultaatbestemming 2015), werd deze reserve gevormd en is daarin het bedrag van € 629.846 uit de voordelige 
resultaten van 2014 en 2015 gestort. De werkelijke kosten ad € 654.000 zijn in 2016 ten laste van de exploitatie gebracht, 
zodat het volledige saldo aan de reserve is onttrokken en deze zal worden opgeheven. 
 
Reserve Bevolkingszorg 
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de activiteiten in 2015, middels 
de 3e wijziging Programmabegroting 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, 
met een plafond van € 150.000, waaraan Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden 
toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het saldo per 31 december 2015 was gelijk aan het plafond: € 150.000. Gezien het 
resultaat van 2016 treden er geen wijzigingen op en was het saldo per 31 december 2016 ongewijzigd gelijk aan € 150.000. 
 
Reserve Strategische agenda versterking VR's 
Ten behoeve van de bestemming van € 31.222 uit het voordelig resultaat van 2014 aan de versterking van de Strategische 
Agenda, is deze bestemmingsreserve gevormd. In 2015 is de eerste helft van dit bedrag aan de veiligheidsregio 
gefactureerd en in 2016 de tweede helft, zodat het resterende saldo is onttrokken en de reserve zal worden opgeheven. 
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Resultaat BBN en Bevolkingszorg 
Het resultaat van Brandweer en Bevolkingszorg over 2015 bedroeg € 888.483 voordelig, opgebouwd uit een resultaat voor 
Brandweer Brabant-Noord (€ 1.093.362) en een nadelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 204.879). Het 
Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de bestemming van dit resultaat. Het gezamenlijke resultaat 2016 van Brandweer 
en Bevolkingszorg bedraagt € 212.954 nadelig, opgebouwd uit een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord (€ 
225.979) en een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 13.025). Een voorstel aangaande het resultaat 
zal aan het bestuur worden voorgelegd. 
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Reserves GHOR 
 
Reserves GHOR bedragen * € 1

Omschrijving
Saldo 

31-12-2015
Bestemming 

2015
Dotaties Onttrekking-

en Resultaat
Saldo 

31-12-2016
Algemene reserve:

Algemene reserve: 178.000          -                        -                        -                        -                        178.000          
Subtotaal 178.000          -                        -                        -                        -                        178.000          

Bestemmingsreserves:
Reserve vakbekwaamheidstraject 
sleutelfunctionarissen 16.264         16.264             

Subtotaal 16.264             -                        -                        -                        -                        16.264             

Totaal reserves 194.264          -                        -                        -                        -                        194.264           
Door de invoering van de overeenkomst kosten voor gemene rekening bestaat er met ingang van 2014 voor de GHOR geen resultaat meer; er zullen ook geen 
nieuwe reserveringen plaatsvinden.  
 
Algemene reserve 
De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op te vangen. Deze reserve is 
gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte het begrote exploitatietotaal van 2016. 
 
Bestemmingsreserve Vakbekwaamheidstraject GHOR 
Als resultaatbestemming 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve 
vakbekwaamheidstraject GHOR en het positief jaarresultaat van 2013 ad € 82.000 hierin te storten. In 2014 en in 2015 
hebben onttrekkingen plaatsgevonden respectievelijk ad € 41.000 en € 25.000 (c.q. opleidingskosten van 
sleutelfunctionarissen GHOR volgens het knoppenmodel) plaatsgevonden. Het restant van de reserve hebben we in 2016 
vrij laten vallen.  
 
 
Overzicht structurele mutaties reserves GHOR bedragen * € 1

Begroting na wijziging Realisatie

Reserve
Onttrekking

en
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel
Onttrekking

en
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel
Reserve vakbekwaamheidstraject 
sleutelfunctionarissen -               -               -               -               -             -            -             

Totaal -               -               -               -               -               -             -            -              
 
Resultaat GHOR 
Zoals toegelicht in paragraaf 5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, heeft de GHOR vanwege de 
overeenkomst Kosten voor gemene rekening geen resultaat. 
 
De daadwerkelijk door gemeenten en GGD aan de VR uitbetaalde bijdragen ten behoeve van de GHOR op basis van de 
begroting en de inwoneraantallen zijn € 198.402 hoger dan de werkelijke kosten.
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Reserves GMC 
 
Reserves GMC bedragen * € 1

Omschrijving
Saldo 

31-12-2015
Bestemming 

2015
Dotaties Onttrekking-

en Resultaat
Saldo 

31-12-2016

Resultaat
Te verdelen resultaat 2015 688.147           -688.147         -                           

Te verdelen resultaat 2016 998.742          998.742             

Subtotaal 688.147           -688.147         -                        -                        998.742          998.742             

Algemene reserve:
Algemene reserve: 226.665           -                        -                        -                        226.665             

Subtotaal 226.665           -                        -                        -                        -                        226.665             

Bestemmingsreserves:
Informatievoorziening (2010) 250.855           250.855             

Harmonisatie GMS 80.913             80.913             -                           

Subtotaal 331.768           -                        -                        80.913             -                        250.855             

Totaal reserves 1.246.580        -688.147         -                        80.913             998.742          1.476.262          

Restitutie
Restitutie aan deelnemers 688.147          

Totaal voorgaand resultaat -                         
 
Algemene reserve GMC 
De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt binnen de 
doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004 is besloten dat de omvang van 
de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume (inclusief financieringslasten) mag bedragen. 
 
Bestemmingsreserves GMC 
Aan de bestemmingsreserve is in 2015 uit het resultaat van 2014 € 132.500 toegevoegd t.b.v. 50% van de projectkosten 
harmonisatie GMS-systemen Oost-Brabant. De in 2015 gemaakte kosten voor het project harmonisering GMS ten laste van 
de bestemmingsreserve bedroegen slechts € 52.000. In 2016 is een vrijval van 81.000 geboekt ten lasten van de 
bestemmingsreserve. Blijft een bedrag van € 250.000, een voorziening inzake een project communicatie. Werd per 2010 
geïnitieerd, echter nooit uitgevoerd. In het advies resultaatbestemming zal hier nader op ingegaan worden. 
 
 
 
Overzicht structurele mutaties reserves GMC bedragen * € 1

Begroting na wijziging Realisatie

Reserve Onttrekkingen
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel Onttrekkingen
Waarvan 

structureel Dotaties
Waarvan 

structureel

Informatievoorziening (2010) -                     -                     -                     -                        -                  -                           -                  

Harmonisatie GMS -                     -                     -                     80.913             -                  -                           -                  
Totaal                        -                      -                      -                      -                80.913                 -                            -                   -    
        
Resultaat GMC 
Een voorstel voor de resultaatbestemming 2016 van € 999.000 voordelig zal separaat aan het bestuur worden voorgelegd, 
evenals het voorstel tot reallocatie van de voorziening Communicatie. 
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Voorzieningen 
 
Voorzieningen BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1

Omschrijving
Saldo 

31-12-2015
 Storting  Uitgaven  Vrijval Saldo 

31-12-2016
FLO 84.895          5.745         90.640          
Personeel 177.800        60.360       175.960     7.200         55.001          
Totaal voorzieningen 262.695        66.105       175.960     7.200         145.641         
 
Voorziening FLO       
Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen 
bekostigen.  
 
Voorziening personeel       
Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt 
zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. Een deel van de voorziening is vrijgevallen omdat 
een ex-medewerker weer actief geworden is op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er, om de voorziening op peil te houden, een 
storting gedaan voor het uitkopen van bovenformatieve en (deels) inactieve medewerker(s). 
 
Voorzieningen GMC bedragen * € 1

Omschrijving
Saldo 

31-12-2015
 Storting  Uitgaven  Vrijval Saldo 

31-12-2016

Voorziening groot onderhoud 209.119        10.911       198.207     -                   
Totaal voorzieningen 209.119        -                10.911       198.207     -                    
 
Voorziening groot onderhoud    
Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor 
gaat fluctueren. In 2016 is de voorziening in het kader van de verbouwing van de Gruttostraat en dus door de vervallen 
noodzaak, vrijgevallen. 
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Langlopende schulden 
 
Langlopende schulden BBN (inclusief Bevolkingszorg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Datum opname 

geldlening
Looptijd Oorspr. 

Bedrag 
geldlening

Restant 
geldlening 

Lang. Schuld

Opname Aflossing 
2016

Restant 
geldlening Lang. 

Schuld

Rente 
percentage

Rente 
Boekjaar

Naam geldgever 01-01-2016 31-12-2016 2016
B.N.G. Leningnr. 40.107314 20-02-12 4 jaar 5.000      1.250            -               1.000        250                  1,93% 15         
B.N.G. Leningnr. 40.108108 04-02-13 4 jaar 1.000      1.000            -               -               1.000               1,40% 14         
B.N.G. Leningnr. 40.110628* 01-08-16 10 jaar 5.000      -                   5.000        -               5.000               0,46% 10         
Sub Totaal 11.000    2.250            5.000        1.000        6.250               38         

Gemeente Grave div* 1.545      1.467            39            1.429               3,50%
Gemeente Boxmeer div* 977        910               34            876                  3,50%
Gemeente Sint Michielsgestel div* 2.290      2.149            70            2.079               4,00%
Gemeente Haaren div* 1.857      1.780            38            1.742               3,50%
Gemeente Haaren ( kazerne Helvoirt) div* 621        595               13            582                  3,50%
Gemeente Cuijk ( kazerne Haps) div* 628        563               10            553                  3,50%
Gemeente Bernheze ( kazerne 
Nistelrode) div* 1.207      1.142            33            1.109               4,00%
Gemeente Bernheze ( kazerne 
Heeswijk-Dinther) div* 341        318               12            306                  4,00%

-0                 -0                    
Sub Totaal 9.466      8.925            -               248          8.676               -           

Totaal 20.466    11.175          5.000        1.248        14.926             38         
Waarvan af te lossen op korte termijn (2017): 1.498               

13.428             
*B.N.G. Leningnr. 40.110628: onder deze leningovereenkomst is tot zo ver de helft van het overeengekomen bedrag opgenomen; per 01-03-2017 w ordt de tw eede helft opgenomen.

div*  : het betreft hier diverse looptijden m.b.t. verschillende zaken (grond, gebouw , installatie, inrichting, krediet); hierom is  besloten om de looptijden niet specif iek te vermelden.

bedragen * € 1.000

 
 
De leningen die via de BNG bank zijn aangetrokken betreffen de financiering van investeringen. De overige langlopende 
schulden betreffen de leningen die verstrekt zijn door de vermelde gemeenten voor de overname van de verschillende 
kazernes en gronden. 
 
Langlopende schulden GMC bedragen * € 1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Soort
geld-
lening

Datum 
opname 

geldlening

Loop-
tijd

Oorspr. 
Bedrag 

geldlening

Restant 
geldlening 

Lang. Schuld

Nieuw aan 
te trekken 
geldlening

Aflossing 
2015

Restant 
geldlening 

Lang. Schuld

Rente 
perc.

Rente 
Boekjaar

Naam geldgever 01-01-2016 31-12-2016 2016

Nationale Politie onderhands 18-12-13 5 2.858       2.858          -           2.858          1,10% 31          
2.858       2.858          -              -           2.858          31          

Waarvan af te lossen op korte termijn (2017): -                 
2.858           

 
Bij de bouw van het GMC zijn onder meer leningen afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Ultimo 2013 zijn deze leningen 
geherfinancierd. Hierbij heeft de politie een lening verstrekt tegen 1,1 % rente die uiterlijk 1 januari 2019 moet worden 
afgelost. Gezien het terughoudende investeringsbeleid gedurende 2016 is nog niets afgelost op deze langlopende lening. 
E.e.a. is onderwerp van bespreking tijdens de samenvoeging en vorming van de nieuwe meldkamer MKOB. 
 
Vlottende passiva 
 
Kortlopende schulden BBN 
De rekeningen-courant vertoonden per 31 december 2015 geen (negatieve) saldi. Het crediteurensaldo per 31 december 
2015 bedroeg € 2.363.539,80 en per 31 december 2016 € 2.442.100,22. In dit laatste saldo betrof een bedrag van € 20.653 
verplichtingen aan openbare lichamen. 
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Overlopende passiva 
 
Overlopende passiva BBN (inclusief Bevolkingszorg), overige passiva bedragen * € 1

Nog te betalen 31-12-2016 31-12-2015
Loonbelasting en sociale lasten 1.230.084          1.150.399          
Personeel 1.196.092          126.190             
Salarissen 588.836             576.473             
Diverse crediteuren 502.711             115.096             
Diverse gemeenten 420.120             288.853             
GHOR 194.264             194.264             
Pensioenen 173.881             181.876             
Diverse incl BTW 141.622             65.785               
Personeel-PVs 25.320               26.649               
IFV 25.015               
BNG 23.155               15.307               
Energie 17.917               15.265               
Verzekeringen 16.509               10.303               
Politie 11.600               
Overig 94                     3.639                 
GGD 10.084               

4.567.220          2.780.181          

Vooruit ontvangen algemeen
-                        -                        
-                        -                        

Totaal overige passiva 4.567.220          2.780.181           
 
Er was daarnaast geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen. 
 
Overlopende passiva GHOR, overige passiva bedragen * € 1

Nog te betalen 31-12-2016 31-12-2015
Brandweer Brabant-Noord 420                     1.000                  

420                     1.000                  

Vooruit ontvangen algemeen
Resterende bijdragen deelnemende gemeenten 198.402               261.271               

198.402               261.271               

Totaal overige passiva 198.822               262.271                
Opmerking: zie toelichting in paragraaf 3.5. 
 
 
Overlopende passiva en schulden GMC bedragen * € 1

31-12-2016 31-12-2015
Bank- en girosaldi, rek crt -                       -                       
Nog te betalen posten 152.700             55.147               
Schulden aan nationale politie 83.075               202.165             
Vooruitontvangen posten nationale politie 698.641             212.314             
Intercompany schulden (brandweer) 38.333               48.145               
Crediteuren nationale politie -                       156.772             
Overige crediteuren 23.585               72.141               
Totaal 996.334             746.684              
 
De schulden aan de Nationale Politie bestaan uit nog te betalen en nog te ontvangen facturen. De schuld aan de 
brandweer in verband met onderlinge leveringen is niet opgenomen in de samengestelde balans. 
 



 
 

72 
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2016 

Vooruit ontvangen posten/nog te besteden rijksbijdragen 
In 2016 is een bijdrage van VenJ van € 600.000 ontvangen ter dekking van de samenvoeg kosten. Dit bovenop de in 2015 
ontvangen € 300.000. Deze bijdrage en de gedurende 2015 en 2016 gemaakte kosten van respectievelijk € 78.000 en  
€ 123.000 (samen € 201.000) zijn administratief/technisch binnen het GMC ondergebracht. Ultimo 2016 was derhalve nog  
€ 699.000 te besteden. De regionaal kwartiermaker legt separaat verantwoording af aan de KLMO over deze gelden. 
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5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten 
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie 
wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. 
Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2016 van Veiligheidsregio Brabant-
Noord goedgekeurd. 
De resultaten worden hierna toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of 
structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft. 
 
 
Brandweer Brabant-Noord (Inclusief Bevolkingszorg) 
 
Analyse resultaat 2016 ten opzichte van begroting BBN  (inclusief Bevolkingszorg) b ed r ag en	 x 	 €	 10 0 0

Nadeel Voordeel I/S
1 Mutaties reserves 825             I
2 Convenantsgelden uitgaven 88               I
3 Huisvestingskosten facilitair/inventaris 77               I/S
4 BDUR-ontvangsten 63               S
5 Oefenen op regionaal niveau 58               I
6 Kazernes in eigendom 56               I
7 Overige vrijwilligerskosten 36               I
8 Overige goederen en diensten 28               I
9 Subsidies 14               I
10 Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie 11               I/S
11 Huisvestingskosten gebouwen 10               I
12 Kapitaallasten B&H/ICT en kazernes 6                 I
13 Salarissen 922           I
14 Opleiden brandweerpersoneel/vrijwilligers 224           I
15 Overige personeelskosten 138           I/S
16 Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom 56             I
17 Vrijwilligersvergoedingen 44             S
18 P&O Opleiding en ontwikkeling 38             I
19 Inkomens- en vermogensoverdrachten 38             S
20 Kapitaallasten materiaal 23             I
21 Oefenen op lokaal niveau 12             I
22 Materieel & Materiaal 4              I

Totaal analyse BBN 1.498        1.272          

Per saldo na verrekening reserves 226           

Nadeel Voordeel I/S
1 Overige goederen en diensten BZ 44               I/S
2 Kapitaallasten BZ 7                 I/S
3 Opleiden en oefenen BZ 3                 I
4 Mutaties reserves 24             I
5 Salarissen BZ 16             I
6 Materiaal & Materieel BZ 1              I

Totaal analyse BBN 40             53               

Per saldo na verrekening reserves 13               

1.538        1.325          

Per saldo na verrekening reserves 213           

BBN

Bevolkingszorg

BBN en Bevolkingszorg
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Toelichting voordelen Brandweer 
 
1. Mutaties reserves: voordeel € 825.000 (incidenteel) 

 
Dotaties € 19.000 nadeel 
• Een € 36.000 hogere reservering als gevolg van het overschot door de onbenutte ruimte in de 

activiteitenbudgetten van vrijwilligers. Deze afwijking heeft geen effect op het resultaat aangezien hier eenzelfde 
onderschrijding op de kostenbudgetten tegenover staat. 

• Een € 16.000 lagere reservering van kapitaallasten materieel. Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot 
materieel en materiaal ad € 610.000 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; dit was  
€ 16.000 minder dan begroot, aangezien het werkelijke overschot minder groot is dan voorzien. 
 

Onttrekkingen € 845.000 voordeel 
• Een € 630.000 hogere onttrekking uit de Reserve vakantiegeld was benodigd, doordat de vrijval van deze reserve 

was begroot in 2017. Op basis van nadere aanwijzingen zijn de kosten (€ 654.000) en de onttrekking al in 2016 in 
de exploitatie gebracht. Afgezien van het verschil heeft deze afwijking geen effect op het resultaat. 

• Een € 205.000 hogere onttrekking uit de Reserve convenantsgelden was benodigd door twee afwijkingen: 
• Doordat voor de convenantsprojecten lagere uitgaven zijn gerealiseerd, is de corresponderende onttrekking 

in dit opzicht 88.000 lager. Dit verschil is niet van invloed op het resultaat. 
• Bij de bestuursrapportage werd nog aangenomen dat het dekkingstekort in de primaire begroting (vanwege 

de niet-gerealiseerde bezuiniging op de meldkamer) grotendeels gecompenseerd zou worden door 
incidentele overschotten. Dit is niet uitgekomen, zodat in afwijking van de gewijzigde begroting de kosten van 
5 fte meldkamerpersoneel geheel zijn onttrokken. Hierdoor steeg de onttrekking met 293.000 en dit komt ten 
voordele van het resultaat. 

• Een € 7.000 hogere onttrekking uit de Reserve verlofuren, doordat het precieze moment van de vrijval van dit 
resterende saldo niet voorzien was. 

• De overige € 3.000 betreft de iets hogere onttrekking uit de Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. 
  
2. Convenantsgelden: voordeel € 88.000 (incidenteel) 

Op de kosten van convenantprojecten is een voordeel ontstaan van € 88.000. Van het pan voor de afbouw van de 
reserve Convenantsgelden voor 2016/2017 is in 2016 zo’n 43% besteed. De lopende projecten worden op dit moment 
opnieuw geïnventariseerd zodat het plan tot afbouw van de reserve kan worden bijgesteld met het oog op de 
opheffing van de reserve na 2017. Doordat dit voordeel wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking heeft dit 
geen effect op het resultaat (zie toelichting op onttrekkingen). 

 
3. Huisvestingskosten facilitair/inventaris: voordeel € 77.000 (incidenteel/structureel) 

• Een bedrag van € 23.000,00 wordt structureel overgeboekt naar het team DAO in verband met het structureel 
verplaatsen van beheerswerkzaamheden die gerelateerd zijn aan het netwerk.  

• Daarnaast zien we dat de resultaten van de aanbesteding multifunctionals (kopieermachines) zijn vruchten begint 
af te werpen. Ten opzichte van 2015 is hier een bedrag van € 30.000,00 minder aan uit gegeven. Het restant van  
€ 24.000 dat overblijft komt voort uit incidentele meevallers, beter contractmanagement en gunstige kleinere 
aanbestedingen. 

 
4. BDUR-ontvangsten: voordeel € 63.000 (structureel) 

Dit verschil bestaat uit een voordeel van € 63.000 op de BDUR-ontvangsten in 2016, als het gevolg van een niet 
eerder aangekondigde indexering. Deze eenmalig uitgekeerde compensatie zal overigens vanaf 2017 structureel 
verwerkt worden. 

 
5. Oefenen op regionaal niveau: voordeel € 58.000 (incidenteel) 

Oefening van chauffeurs en overige specialismen zijn beperkt gebleven tot oefenen met waterwagens. 
 

6. Kazernes in eigendom: voordeel € 56.000 (incidenteel) 
Een voordeel van € 56.000 werd behaald op de eigenaarslasten van de in eigendom overgenomen kazernes. De 
bijdragen van de betreffende gemeenten hiervoor zijn overeenkomstig lager geweest behoudens een correctie voor 
verschil in afschrijvingstermijnen, zodat deze afwijking grotendeels neutraal is ten aanzien van het resultaat. 
 

7. Overige vrijwilligerskosten: voordeel € 36.000 (incidenteel) 
Dit voordeel bestaat uit de onbenutte ruimte in de activiteitenbudgetten van vrijwilligers, doordat zij de keuze hebben 
een deel van deze budgetten te bewaren voor een volgend jaar. Overschotten en tekorten worden jaarlijks 
meegenomen naar het volgende boekjaar en daardoor heeft deze afwijking geen effect op het resultaat. 
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8. Overige goederen en diensten: voordeel € 28.000 (incidenteel) 
Dit totale voordeel wordt met name verklaard door: 
• Een deels voorzien voordeel van € 80.000 doordat de kosten van de werkplekken zijn gestegen doordat enerzijds 

meer werkplekken nodig werden en anderzijds meer kosten werden geïntegreerd in de werkplektarieven, zoals 
netwerklijnen en multifunctionals. Door het samenbrengen van kosten zal dit budget structureel sterk stijgen, 
hetgeen evenwel niet onvoorzien is en via herschikking binnen de ICT-begroting opgelost wordt (zie ook 
Telefonie). 

• De kosten op post Telefonie zijn sterk gedaald door voordelen uit aanbesteding en dit uit zich voor 2016 al in een 
voordeel van € 68.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. De daling zal structureel nog groter zijn en zal de 
kostenstijging van werkplekken en applicaties compenseren. 

• Op de kosten van Digitale informatievoorziening is een nadeel ontstaan van € 42.000 doordat meer externe inhuur 
noodzakelijk bleek omdat een vaste collega ziek werd en overleed.  

• Een voordeel van € 58.000 op Database Operationele Informatievoorziening, doordat sector OBP heeft besloten 
DOIV niet door te ontwikkelen. 

• Een incidenteel voordeel van € 21.000 op Verzekeringen, doordat minder schades geclaimd zijn op het budget 
voor eigen risico; meerjarig is een premieverhoging voorzien. 

• Een voordeel van € 16.000 op Meldkameropbrengsten door toename van het aantal OMS-aansluitingen en 
meldingen. 

• Een nadeel van € 18.000 ontstaan doordat de extra kosten van incidentele activiteiten op het gebied van 
planvorming en evenementenveiligheid maar gedeeltelijk doorbelast konden worden. 

 
9. Subsidies: voordeel € 14.000 (incidenteel) 

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 betreft een instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls 
van de omgevingsveiligheid. Het programma heeft een looptijd van vier jaar (van 2015 tot en met 2018) en hieraan 
wordt door de drie Brabantse veiligheidsregio’s gezamenlijk deelgenomen. Het voordeel op de inkomsten uit de 
subsidie is het gevolg van een te lage raming van de ingezette declarabele uren in dit jaar, die leidde tot een 
onderschatting van het subsidiebedrag. 
 

10. Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie: voordeel € 11.000 (incidenteel/structureel) 
Deze voordelige afwijking is veroorzaakt door een voorzichtige inschatting ten tijde van de bestuursrapportage. 
 

11. Huisvestingskosten gebouwen: voordeel € 10.000 (incidenteel) 
Beperkte onderschrijding van het budget. 
 

12. Kapitaallasten B&H/ICT en kazernes: voordeel € 6.000 (incidenteel) 
Beperkte onderschrijding van het budget. 

 
 

Toelichting nadelen Brandweer 
 
 
13. Salarissen: nadeel € 922.000 (incidenteel) 

Dit totale nadeel wordt met name verklaard door: 
• Incidentbestrijding: incidentele kosten vanwege de getroffen regeling in verband met bovenformativiteit enerzijds 

en anderzijds in verband met extra kosten van inactieve medewerker, resulterend in een nadeel van € 185.000.  
• Bedrijfsvoering: door de stelselwijziging van het individueel keuze budget zijn de kosten verhoogd met 7 maanden 

vakantiegeld (€ 655.000). Bij het opmaken van de bestuursrapportage was niet voorzien dat de verwerking in 2016 
plaatsvond. Dit nadeel wordt grotendeels gedekt door de onttrekking aan de reserve vakantiegeld die hiervoor 
gevormd is.  

• Bedrijfsvoering: Incidentele kosten vanwege de getroffen regeling in verband met bovenformativiteit/afvloeiing van 
medewerkers, resulterend in een nadeel van € 218.000. 

• Bedrijfsvoering: vanwege het feit dat inhuur ten laste van de corresponderende afdelingen wordt geboekt, vertoont 
het vacaturebudget onder bedrijfsvoering een batig saldo van € 204.000. 

• Een nadeel op inhuur van € 69.000. Het nadeel wordt nagenoeg geheel gedekt door de extra ontvangen BDUR 
uitkering. 

 
Op totaalniveau bekeken is, na de onttrekkingen uit de reserve Vakantiegeld (in verband met IKB) en uit de reserve 
Convenantsgelden (dekkingstekort door ongerealiseerde bezuiniging meldkamer), het verschil op de Salarissen (BBN) 
minimaal, namelijk € 29.000 voordeel ofwel 0,18% van de begroting, hetgeen overigens wegvalt tegen het nadeel op 
Reiskosten veroorzaakt wordt door een toewijzingsverschil tussen de begroting en realisatie. 
 

14. Opleiden brandweerpersoneel/vrijwilligers: nadeel € 224.000 (incidenteel) 
Het nadeel van € 224.000 is voornamelijk ontstaan door: 
• Een nadeel van € 109.000 op de kosten van Opleiden brandweerpersoneel/vrijwilligers, doordat o.a. 1 ‘leergang 

manschap’ meer is georganiseerd dan gepland en er hebben meer opleidingen van specialisten plaatsgevonden 
ten gevolge van de nieuwe visie op repressie (rijbewijzen, specialistische opleidingen zoals WO, THV). 
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• Een nadeel van € 69.000 op de baten van Opleiden. De opbrengsten van opleidingen zijn altijd afhankelijk van het 
aantal externe kandidaten, waarvan het niet in te schatten is hoeveel er jaarlijks aansluiten. Dit jaar zijn het er 
aanzienlijk minder geweest.  

• Een nadeel van 38.000 op de post Opleiden en oefenen van vast personeel is ontstaan doordat er bovenmatig is 
gecompenseerd voor het grote percentage opleidingen in het opleidingsplan dat in het verleden moest worden 
doorgeschoven. Om deze redenen werd in 2016 een ambitieus plan uitgevoerd waarin onder andere het volledige 
leiderschapstraject voor postcommandanten werd doorlopen. Het aantal vervallen opleidingen is uiteindelijk lager 
uitgevallen dan verwacht. 

 
15. Overige personeelskosten: nadeel € 138.000 (incidenteel/structureel) 

Het nadeel van € 138.000 is voornamelijk ontstaan door: 
• Een (ogenschijnlijk) nadeel op Reis- en verblijfkosten van € 30.000, hetgeen wegvalt tegen het totaalvoordeel op 

de salarisposten. Deze afwijkingen hebben slechts een technische oorzaak (bij de prognoses werd gewerkt met 
een opslagpercentage dat licht afweek van de werkelijke boekingsgang). 

• Op het budget Arbokosten is een nadeel van € 60.000 ontstaan doordat in verband met arbeidshygiëne 
onvoorziene aanpassingen noodzakelijk bleken. Een kleiner deel van deze kosten zal van structurele aard blijken, 
waarvan de hoogte nog moet blijken. 

• Een nadeel van € 39.000 op de post Gratificaties, Jubilea, Afscheid en Recepties, hetgeen is voornamelijk 
ontstaan doordat geen rekening was gehouden met 2 jubileumuitkeringen naar aanleiding van ontslag (€ 21.000) 
en met de organisatie van het 5-jarige jubileum van de regionale brandweer (€ 10.000). 

 
16. Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom: nadeel € 56.000 (incidenteel) 

Dit verschil bestaat uit een neutraal nadeel van € 56.000 op de bijdragen voor kazernes in eigendom, hetgeen gelijk is 
aan het corresponderende voordeel in de kosten. 

 
 
17. Vrijwilligersvergoedingen: nadeel € 44.000 (structureel)  

In 2015 ontstond een voordeel dat voor een belangrijk deel bepaald werd door het terugdringen van OMS-meldingen. 
Uit analyse van de beschikbare statistische gegevens over 2016 bleek dat het effect, minder uitrukken na OMS-
meldingen, beperkt was. Daarnaast is het aantal uitrukken mede afhankelijk van andere externe actoren die van jaar 
tot jaar tot fluctueren (zoals weer- en seizoensinvloeden). Het verlagen van de begroting met € 87.000 was 
optimistisch. 
 

18. P&O Opleiding en ontwikkeling: nadeel € 38.000 (incidenteel) 
Een nadeel van 38.000 op de post Opleiden en oefenen van vast personeel is ontstaan doordat er bovenmatig is 
gecompenseerd voor het grote percentage opleidingen in het opleidingsplan dat in het verleden moest worden 
doorgeschoven. Om deze redenen werd in 2016 een ambitieus plan uitgevoerd waarin onder andere het volledige 
leiderschapstraject voor postcommandanten werd doorlopen. Het aantal vervallen opleidingen is uiteindelijk lager 
uitgevallen dan verwacht. 
  

19. Inkomens- en vermogensoverdrachten: nadeel € 38.000 (structureel) 
Dit nadeel in 2016 is ontstaan omdat bij het opstellen van de bestuursrapportage niet alle eenmalige bijdragen aan 
landelijke projecten, welke op basis van externe besluitvorming tot stand komen, waren voorzien. De structurele 
stijgingen van bijdragen aan het IFV worden vooralsnog gedekt door de normale indexering. Vanaf 2018 zal ook de 
bijdrage aan het landelijke GEO-project (€ 26.000) structureel worden; naar verwachting zal deze gedekt kunnen 
worden uit besparingen op de individuele inkoop van GEO-data. 
 

20. Kapitaallasten materiaal: nadeel € 23.000 (incidenteel) 
De post kapitaallasten materieel geeft saldi op enkele posten in de jaarrekening. In totaliteit is er echter geen afwijking. 
Het restant op dit budget is gedoteerd aan de hiervoor bestemde reserve kapitaallasten materieel. 
  

21. Oefenen op lokaal niveau: nadeel € 12.000 (incidenteel) 
Beperkte overschrijding van het budget. 
 

22. Materieel & Materiaal: nadeel € 4.000 (incidenteel) 
Beperkte overschrijding van het budget. 
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Toelichting voordelen Bevolkingszorg 
 
1. Overige goederen en diensten BZ: voordeel € 44.000 (incidenteel/structureel) 

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur was een bijdrage van € 50.000 toegezegd aan de Provincie ten behoeve van 
activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen. Doordat deze toezegging niet tot de voorziene uitgave heeft geleid is 
het incidentele voordeel op deze post ontstaan. 
 

2. Kapitaallasten BZ: voordeel € 7.000 (incidenteel/structureel) 
Het voordeel op de kapitaallasten van Bevolkingszorg wordt veroorzaakt door uitstel van de vervanging van ICT-
voorzieningen. 
 

3. Opleiden en oefenen BZ: voordeel € 3.000 (incidenteel) 
Geen significante afwijking. 
 

4. Mutaties reserves: nadeel € 24.000 (incidenteel) 
Een verwacht nadeel dat werd gedekt door de Reserve bevolkingszorg heeft zich niet voorgedaan (toegelicht onder 
punt 1). De onttrekking is daarom vervallen. 

 
5. Salarissen BZ: nadeel € 16.000 (incidenteel) 

Dit beperkte nadeel is het gevolg van de noodzakelijke inhuur ter vervanging van een afwezige medewerker. 
 
6. Materiaal & Materieel BZ: nadeel € 1.000 (incidenteel) 

Geen significante afwijking. 
 
 
Incidentele Baten en Lasten 2016 > € 50.000 BBN (inclusief Bevolkingszorg) 
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele 
baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre 
het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering. 
 

b ed r ag en	 x 	 €	 10 0 0

Nadeel Voordeel
Convenantgelden uitgaven 88               
Onttrekkingen Convenantgelden 88             
Totaal analyse (> € 50.000) BBN 88             88               

Per saldo -               

Nadeel Voordeel
(n.v.t.)

Totaal analyse (> € 50.000) BZ -               -                 

Per saldo -                 

Totaal per saldo -               

Incidentele Baten en Lasten 2016 > € 50.000 BBN  (inclusief Bevolkingszorg)
BBN

Bevolkingszorg

 
 
De verschillen groter dan € 50.000 op de als incidenteel aangemerkte uitgaven zijn hierboven reeds toegelicht.  
 
Toelichting Brandweer 
 
Convenantsgelden 
Als meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de afbouw is vastgelegd (2015-2017), kwalificeren de uitgaven voor 
éénmalige projecten ten laste van de reserve Convenantsgelden als incidentele baten en lasten, ook al bestaat deze 
geldstroom langer dan 3 jaar. Aangezien de onttrekking aan deze reserve overeenkomstig is verlaagd, is het saldo van de 
afwijkingen in deze categorie nihil. 
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GHOR Brabant-Noord 
 

 

b ed r ag en	 *	 €	 1.0 0 0

Nadeel Voordeel I/S
1. Personeelslasten 51             I
2. Kapitaallasten 88             I
3. Huisvestingskosten 48             I/S
4. Bedrijfskosten 165           I/S
5. Toevoeging voorziening 169           I
6. Bijzondere baten 11             I
7. Bijdrage Kosten Gemene Rekening 194           I

Totaal analyse GHOR 363           363           

Analyse resultaat 2016 ten opzichte van begroting GHOR

 
 
Toelichting voordelen 
 
1. Personeelslasten: voordeel € 51.000 (incidenteel) 

Er is een voordeel ad € 41.000 op de personeelskosten ontstaan als gevolg van een aantal verschillen: 
• Voordeel op de loonkosten is o.a. ontstaan doordat niet alle vacatures volledig zijn ingevuld (€ 77.000). Deze 

ruimte is benut voor de uitvoering van personele regelingen (€103.000). Per saldo een nadeel van €26.000 
(incidenteel); 

• €19.000 nadeel (structureel) is ontstaan doordat in de aangeleverde loonbegroting geen index was meegenomen; 
• €35.000 voordeel (14k structureel en 21k incidenteel) is ontstaan doordat er i.h.k.v. de GGB (Grootschalige 

Geneeskundige Bijstand) met de RAV een aangepaste DVO is opgesteld en ook deze vrij van btw is (€14.000). 
Conform de overgangsregeling m.b.t. de GGB blijft dit budget in ieder geval gehandhaafd tot en met 2018; 

•  €35.000 voordeel (incidenteel) is ontstaan door lagere toelagen, piket -en overwerkkosten; 
•  €26.000 voordeel (incidenteel) door ontvangen UWV-vergoedingen zwangerschaps-en bevallingsverlof en door 

verschillen op diverse kleine posten. 
 
2. Kapitaallasten: voordeel € 88.000 (82k incidenteel, 6k structureel) 

Het voordeel op de kapitaalslasten wordt grotendeels (€ 82.000) veroorzaakt doordat de in 2016 opgestarte 
aanbesteding van de vervanging van het operationele wagenpark on hold is gezet. Dit in verband met het onderzoek 
dat in het najaar is gedaan naar flexibilisering/wijzigingen van de crisisorganisatie GHOR. Daarnaast is er een deel 
van het materieel afgevoerd (€ 6.000 structureel). 

 
3. Huisvestingskosten: voordeel € 48.000 (34k incidenteel, 14k structureel) 

Het voordeel op de huisvestingskosten is grotendeels (€30.000) ontstaan i.v.m. een herrekening, met terugwerkende 
kracht naar 2015, van de exploitatiekosten van het pand aan de Gruttostraat. (14k structureel zal worden aangepast in 
de begroting vanaf 2017). Daarnaast wordt er in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse afrekening van 
exploitatiekosten ad €5.000. Voor 2016 is er echter een creditnota ontvangen ad €7.000 (per saldo €12.000 verschil). 
De overige €5.000 van het verschil is niet benutte standaardruimte t.b.v. klein inventaris en voor mogelijke huur van 
andere locaties voor stalling van calamiteitenvoertuigen. 

 
4. Bedrijfskosten: voordeel € 165.000 (77k incidenteel, 88k structureel) 

Het voordeel binnen de bedrijfskosten ad € 165.000 bestaat uit een aantal verschillen op subposten: 
•  € 68.000 voordeel (structureel). Door gewijzigde bedrijfsvoering van GGD HvB en het herzien van de interne 

doorbelasting zijn de kosten voor GHOR BN structureel lager; de begroting vanaf 2017 wordt hiervoor aangepast.  
•  € 25.000 voordeel (incidenteel) door een verlaging van OvD-G inzetkosten als gevolg van tijdelijk aangescherpte 

inzetcriteria n.a.v. de implementatie van GGB. 
•  € 20.000 voordeel (structureel) doordat de dienstverlening van de RAV aan de GHOR als gevolg van een 

aangepaste overeenkomst blijvend buiten de btw-heffing valt. 
•  € 19.000 voordeel i.v.m. lagere kosten voor automatisering en communicatie (incidenteel); 
•  € 10.000 voordeel (incidenteel) door lagere kosten van het huidige operationele wagenpark die deels 

samenhangen met de on hold gezette aanbesteding voor het wagenpark en deels met brandstof en verzekering. 
•  € 22.000 voordeel (incidenteel) door lagere bestedingen op PR, representatie, vergaderkosten en diverse kleinere 

posten. 
 
6. Bijzondere baten: voordeel €11.000 (incidenteel) 

Dit voordeel is ontstaan als gevolg van afgeboekte correcties op de salariskosten uit 2014 en 2015. 
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Toelichting nadelen 
 
5. Bijdrage kosten voor gemene rekening: nadeel € 194.000 

Conform de overeenkomst kosten voor gemene rekening over de GHOR-taak vindt de afrekening van het werkelijke 
exploitatietotaal plaats op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Het nadeel van € 194.000 is het verschil tussen 
de werkelijke kosten en begrote kosten van beide deelnemende partijen (Veiligheidsregio en GGD). 

 
8. Toevoeging voorziening: nadeel € 169.000 

Met het opstellen van de begroting 2016 is de GHOR Brabant-Noord uitgegaan van het noodzakelijk treffen van 
minnelijke regelingen met medewerkers van GHOR BN i.v.m. de interne en externe ontwikkelingen. Deze bestedingen 
zijn in bovenstaand overzicht weergegeven als toevoeging voorziening voor zover deze verplichtingen niet reeds tot 
uitbetaling zijn gekomen. Met een viertal medewerkers zijn personele regelingen getroffen met verplichtingen welke 
lopen tot en met het jaar 2019. O.b.v. het BBV heeft GGD Hart voor Brabant voor de hiermee samenhangende kosten 
een voorziening gevormd. De kosten welke hiermee samenhangen bedragen € 169.000 en komen voor rekening van 
de GHOR Brabant-Noord.” 

 
 
Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 GHOR 
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele 
baten en lasten. Er zijn voor de GHOR geen incidentele baten en lasten gerapporteerd in dit opzicht. 
 
GHOR Brabant-Noord kent geen afwijkingen groter dan € 50.000 op posten die incidenteel begroot zijn. 
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GMC Brabant-Noord 
 

b ed r ag en	 *	 €	 1.0 0 0

Nadeel Voordeel I/S
1 Opleiding en vorming 30             I 
2 Huisvesting 68             I
3 Vervoer 4              I
4 Verbinding en automatisering 117           I
5 Operationeel 34             I
6 Beheer 254           I
7 Overige 394           I
8 Opbrengsten 9              S
9 Beschikking reserve 81             I

-0             
Totaal analyse GMC -               991           
Financieringsfunctie 9              I/S
Per saldo 999           

Analyse resultaat 2016 ten opzichte van begroting GMC

 
 
Toelichting voordelen 
 
Uit de tabel blijkt dat de jaarrekening 2016 met een batig saldo sluit van € 999.000. Dit batige saldo vloeit voort uit het 
terughoudende beleid dat de laatste jaren door het GMC wordt gevoerd, de lagere rente en incidentele meevallers. Dit 
terughoudende beleid houdt verband met de geschetste ontwikkelingen rondom de meldkamer(s). Concreet hebben vooral 
onderstaande factoren invloed op het saldo van het GMC: 
 
1. Opleiding & vorming: €27.000 voordeel 

Het terughoudende beleid heeft ook zijn invloed op het taakveld Opleiding en vorming. T.o.v. het budget van € 37.500 
werd slechts €10.000 uitgegeven. 
 

2. Huisvesting: € 68.000 voordeel 
Er is een voordeel op de afschrijvingskosten van de inventaris doordat deze nog niet is vervangen. Betreft hier 
voornamelijk de investeringen meubelen/inventaris € 39.000 positief. Ook de begrootte toevoeging € 32.200 vanuit de 
voorziening groot onderhoud is niet gebruikt. 
 

4. Verbinding & automatisering: € 40.000 voordeel 
Door uitstel van investeringen is er een voordeel op de afschrijvingskosten ontstaan van € 287.491. Daartegenover 
staat hogere uitgaven bij duurzame goederen en overige zaken en diensten, respectievelijk €108.000 en €138.000. 
 

6. Beheer: € 256.000 voordeel 
Er werd binnen het budget een post opgenomen van € 245.000 overige kosten beheer. Hiervan werd echter maar € 
5.700 uitgegeven. De hier opgenomen stelpost onvoorzien van € 237.000 behoefde niet te worden ingezet. Daarnaast 
werden op kleinere posten ook voordeel behaald. 
 

7. Overige lasten: € 471.000 voordeel 
• Vrijval voorziening huisvesting groot onderhoud.€ 231.000 voordeel 
• In het kader van de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch is deze voorziening 

vrijgevallen, € 198.000.- niet opgebouwde voorziening € 32.000. 
• Overige baten verbindingen en automatisering: 273.000 voordeel betreft doorbelasting van kosten VR BZO en 

politie MK Eindhoven,  
 

9. Vrijval reserve Harmonisatie GMS. € 81.000 voordeel 
Het project Harmonisatie GMS is grotendeels afgerond, waardoor de gestichte voorziening geheel kon vrijvallen. De 
verwachte minimale resterende kosten van dit project worden in de lopende exploitatie geboekt. 
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Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 GMC 
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele 
baten en lasten.  
 

b ed r ag en	 *	 €	 1.0 0 0

Nadeel Voordeel
7 Vrijval voorziening grootonderhoud huisvesting 231           

7 Verbinding en automatisering 273           

9 Mutatie bestemmingsreserve harmonisatie GMS 81             
Totaal analyse (> € 50.000) GMC -               585           

Per saldo 585           

Incidentele Baten en Lasten 2016 > € 50.000 GMC

 
 
Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat in de jaarrekening 2016 van het GMC een voordeel van  
€ 585.000 is ontstaan op incidentele kosten. Zie toelichting hierboven- analyse resultaat. 
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5.3.4 Topinkomens 
 
Publicatieverplichting bezoldiging 
Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, 
ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding 
plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het 
gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen: 

• de beloning; 
• de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding; 
• de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; 
• de functie of functies; 
• de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar; 
• een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en 
• (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het 

voorafgaande kalenderjaar. 
Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet 
verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). 
Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zien van de WNT is 
geweest. 
 
Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het Ministerie van BZK voorgeschreven model (tabel 1a en 1b). 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor 
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief (zie 
tabel 1b). 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 
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Aanvang[2] en einde 
functievervulling in 2016 1/1	-	31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
13/09

13/09	-	
31/12

1/1	-	
31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Individueel WNT-maximum[3] 	€						179.000	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			

Beloning 	€						133.918	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Belastbare onkostenvergoedingen 	€																	-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Beloningen betaalbaar op termijn 	€								15.076	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Subtotaal 	€					148.994	 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			 	€							-			

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 	€																	-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			

Totaal	bezoldiging 	€						148.994	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			

Verplichte motivering indien 
overschrijding PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Gegevens	2015
Aanvang en einde functievervulling in 
2015 1/1	-	31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

1/1	-	
31/12

NVT
1/1	-	
31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beloning 	€						130.640	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Belastbare onkostenvergoedingen 	€																	-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Beloningen betaalbaar op termijn 	€								15.667	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			
Totaal bezoldiging 2015 	€					146.307	 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			 	€								-			  
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5.4  Single information single audit     
 

V&J A2 Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding 
(BDUR)

Besluit 
veiligheidsregio's 
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01 

€ 6.503.157 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

 
 
 

BDUR 2016       bedragen * € 1 

  BBN GHOR Gemeenten (BTW) Totaal 
          
1e kwartaal            724.710             308.957                   576.273           1.609.940  
2e kwartaal            724.710             308.957                   576.273           1.609.940  
3e kwartaal            724.710             308.957                   576.273           1.609.940  
4e kwartaal            724.710             308.957                   576.273           1.609.940  
Loonindexering              63.397                        -                  63.397  

 
    

      
TOTAAL  2.962.235   1.235.828   2.305.094   6.503.157  
 
 
De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.503.157. Hiervan betreft een 
bedrag van € 2.305.094 de compensatie van BTW, welke is doorbetaald aan de gemeenten. Een extra bijdrage ter hoogte 
van € 63.397 voor werd in 2016 toegekend ter compensatie van de toen nog niet verwerkte loonbijstelling 2016. Deze 
laatste werkt structureel door. 
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5.5  Controleverklaring 
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Bijlage 1: BBN – Kengetallen Inkoop 
 
Doorlopen Inkooptrajecten 2015
Omschrijving Bedrag aanbesteding incl. BTW
Tankautospuiten 4x2 en 4x4 2015-2018 € 9.000.000
ICT outsourcing (incl wan verbindingen) 2016-2022 € 3.740.000
Tankwagens 2015-2018 € 1.083.000
Personele verzekeringen 2016-2021 € 1.074.000
Energie (gas en electriciteit) 2017-2020 € 1.014.000
Brandstof 2016-2018 € 600.000
Mobiele abbonementen en data 2016-2021 € 864.000
Arbodienst 2016-2020 € 720.000
Multifunctionals en printers 2015-2020 € 500.000
Ombouw Hulpverleningsvoertuigen € 303.000
Mobiele telefonie (hardware) € 166.000
Opleidingen/trainingen/Oefenen bevolkingszorg 2016 € 158.000
Ademluchtcilinders 2015-2019 € 154.000
Aanschaf kleine dienstbussen € 151.000
Bestuurlijk Oefenen 2016-2017 € 150.000
Verbindingen voor telefonie (incl. abonnementen) € 144.000
Bepakking nieuwe tankautospuit 2015-2018 € 140.000
Brandweerslangen (150 mm) € 134.000
Verbindingen voor ICT 2015 € 132.000
Inhuur projectmanager migratie ICT € 116.000
Ombouw grootwatertransportsysteem € 100.000
Dienstverlening mobiele telefonie € 96.000
Casco eigendommen verzekering 2016-2021 € 96.000
Opleidingen/trainingen/Oefenen bevolkingszorg 2015 € 90.000
Combitools (redgereedschap) € 76.500
Hydraulisch stutmateriaal € 62.000
Koppelbare hefkussens € 55.000
Diverse bepakkingsmateriaal voor hulpverleningsvoertuig € 53.000
Bekabeling kazernes nieuwe netwerk € 50.000
Huur tankautospuit € 36.000
Bureaustoelen € 35.000
Inhuur begeleiding 3 aanbestedingen € 34.000
Drukwerk € 30.000
Uitvoeren conditiemeting kazernes € 30.000
Witgoed kazernes € 26.000
Kerstpakketten 2015 € 23.000
Haakarmvoertuig 2016-2019 geen geplande afname

 
 



 
 

90 
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2016 

Bijlage 2: GHOR - Kengetallen  
 
In totaal zijn er 139 evenementenadviezen (excl. beoordeling van calamiteitenplannen etc.) uitgegeven vanuit de GHOR 
aan de volgende gemeenten: 
 

Gemeente Aantal 
2016

Aantal 
2015

Bernheze 10 (+2) 8
Boekel 3 (-) 3
Boxmeer 14 (+10) 4
Boxtel 4 (+1) 3
Cuijk 5 (-3) 8
Grave 6 (+1) 5
Haaren 5 (-) 5
Heusden 5 (-) 5
Landerd 11 (-2) 13
Maasdonk n.v.t. nvt
Mill & Sint Hubert 4 (-4) 8
Oss 12 (-1) 13
Schijndel 4 (+2) 2
's-Hertogenbosch 28 (-10) 38
Sint Anthonis 4 (-6) 10
Sint-Michielsgestel 0 (-) 0
Sint-Oedenrode 1 (-) 1
Uden 8 (-) 8
Veghel 5 (-) 5
Vught 0 (-) 0
Totaal 139 (-) 139

GHOR evenementenadviezen 2016
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Gemeente Evenement
Bernheze Pinksterfeesten
Boxmeer Daags na de Tour (wielerronde Boxmeer)
Cuijk Kuukse 11-kroegentocht
Cuijk Vierdaagsefeesten (incl. doorkomst)
Landerd Bike festival
Landerd Breakout Run
Landerd Halfvastenfeesten
Oss Effe noar Geffen
Oss We are hardstyle
Schijndel Paaspop
's-Hertogenbosch Bevrijdingsfestival
's-Hertogenbosch Carnaval (incl. in- en optocht)
's-Hertogenbosch Dance Tour
's-Hertogenbosch Jaarwisseling
's-Hertogenbosch Jazz in Duketown
's-Hertogenbosch JB 500
's-Hertogenbosch Kingsland + Koningsdag centrum
's-Hertogenbosch Maritiem
's-Hertogenbosch Masters of Hardcore
's-Hertogenbosch Open dag hulpdiensten
's-Hertogenbosch Ster ZLM tour
Uden Festyland
Uden Volkel in de Wolken
Veghel Harmony of Hardcore + 7th sunday
Veghel Vudel Koningsfeesten
Totaal 25 evenementen

Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg 2015 
(excl. reguliere evenementencommissieoverleggen)
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Bijlage 3: Lijst met afkortingen 
 

  
  
AVLS Automatisch Voertuigen Locatie Systeem 
AC Algemeen Commandant 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
BDUR Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen 
BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
BTEV Besluit Transport Externe Veiligheid 
BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) 
BOT Brandweer Opvang Team 
BRZO Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 
BZ Bevolkingszorg 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement 
COO Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau 
COPI Commando Plaats Incident 
CvD Commandant van Dienst 
CRIB Centraal Registratie en Informatiebureau 
DTO Defensie Telematica Organisatie 
EMU-saldo Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie 
ESF Europees Sociaal Fonds 
GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GMC Gemeenschappelijk Meld Centrum 
GMS Gemeenschappelijk Meld Systeem 
GPS Global Position System (navigatie middels satelliet) 
GRIP Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure 
GWT Groot water transport 
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
HIN/HON Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg 
HOvD Hoofd Officier van Dienst 
IFV  Instituut Fysieke Veiligheid 
MKA Meldkamer voor Ambulancezorg 
MKB Meldkamer Brandweer 
MKP Meldkamer Politie 
NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit 
OGS Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 
OMS Openbaar brand Meld Systeem 
OvD Officier van Dienst 
OIV Officier Informatie Voorziening 
OT Operationeel Team 
PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen 
PG Publieke Gezondheid 
PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
RAV Regionale Ambulance Voorziening 
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
ROP Regeling Operationele Procedures 
ROL Regeling Operationele Leiding 
SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening 
THV Technische Hulpverlening 
V&J Veiligheid & Justitie 
VR Veiligheidsregio 
VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport 
WABO Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht 
WKR Werkkostenregeling 
WMB Wet Milieu Beheer 
WPG Wet Publieke Gezondheid 
WRO Wet Ruimtelijke Ordening 
WRZO Wet Rampen en Zware Ongevallen 
WVD Waarschuwings- en VerkenningsDienst 
WVR Wet Veiligheidsregio’s 
ZiROP Ziekenhuis Rampen Opvang Plan 
AVLS Automatisch Voertuigen Locatie Systeem 
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Inleiding 

In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio wordt gerapporteerd over de gerealiseerde resultaten op 
beleidsinhoudelijk vlak gerelateerd aan de programmabegroting. Daarnaast bevat de verantwoording ook de financiële 
resultaten van de Veiligheidsregio. 
Bij de jaarverantwoording wordt meer informatie gegeven over kengetallen en prestaties van Brandweer, GMC en 
GHOR.  
 
Toelichting op de figuren 
 
In dit stuk is bij onderdelen waarvoor een norm gedefinieerd is steeds een ‘dashbordje’ opgenomen. Uit elk dashbord is 
op te maken wat de norm is, in welke situatie nog niet aan de norm voldaan wordt en wanneer de prestaties 
achterblijven. Met een pijl is de realisatie over 2013 aangegeven. 
 
Voorbeeld 
 normering   
 ≥ 80 %   we voldoen aan de norm 
 ≥70<80 %  we voldoen nog niet aan de norm 
 <70 %   de prestaties blijven achter 
  
realisatie:  met een score van 90% wordt de norm ruimschoots gehaald 
 
 
De verschillende indicatoren kennen verschillende normeringen, de dashboards zijn daarop ingericht.  
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1  Risicobeheersing 
 
Binnen de sector Risicobeheersing wordt gewerkt aan de hand van twee programma’s, te weten: 
maatschappij en bevoegd gezag.  
Deze bestuurlijke rapportage zoomt in op het programma bevoegd gezag. Voor dit programma zijn in 2015 
in totaal 5.739 producten opgeleverd, gerealiseerd door 27.917 mensuren. 
In de volgende alinea’s wordt hierbinnen specifiek aandacht besteed aan de objecten met een hoog risico 
(1.1) en aan de afhandeling van de adviezen voor specifiek de omgevingsvergunning (1.2). 
 
1.1  Brandweer advies bij activiteiten of objecten met een hoog risico 
 
Overzicht Brzo-bedrijven Brabant-Noord in 2017 
Bedrijven krijgen te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015) als er volgens de 
milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen is dan één van de twee in het Brzo 2015 
genoemde drempelwaarden. Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het Brzo 2015 overschrijdt, moet 
het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren. 
Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het daarnaast ook een 
veiligheidsrapport (VR) opstellen. De tabel hieronder toont per bedrijf de gemeente van vestiging en de Brzo 
2015 status. De provincie Noord-Brabant is voor alle Brzo-bedrijven het bevoegde gezag. 
 
 

 Bedrijf Gemeente vestigingsadres BRZO status 

1.  Alliance Gemeente Heusden 
Laagdrempelige 
inrichting 

2.  Enthone B.V. Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Laagdrempelige 
inrichting 

3.  Euro Support Advanced Materials Gemeente Uden 
Laagdrempelige 
inrichting 

4.  Fireworks International BV Gemeente Uden 
Laagdrempelige 
inrichting 

5.  J.C van Loon Gasservice (nieuw) Gemeente Heusden 
Laagdrempelige 
inrichting 

6.  Koninklijke Sanders Gemeente Heusden 
Laagdrempelige 
inrichting 

7.  Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein Gemeente Oss 
Hoogdrempelige 
inrichting 

8.  Oliecentrale Nederland BV Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Laagdrempelige 
inrichting 

9.  Oliewas Terminal Cuijk BV OWTC Gemeente Cuijk 
Laagdrempelige 
inrichting 

10.  Possehl Electronics Nederland B.V. (nieuw) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Laagdrempelige 
inrichting 

11.  SPG Prints BV Gemeente Boxmeer 
Laagdrempelige 
inrichting 

12.  Stichting vergunningen Moleneind Gemeente Oss 
Hoogdrempelige 
inrichting 

13.   Stichting vergunningen de Geer Gemeente Oss 
Hoogdrempelige 
inrichting 

14.  Synthomer (nieuw) Gemeente Oss 
Laagdrempelige 
inrichting 

15.  Unipol Holland B.V. Gemeente Oss 
Hoogdrempelige 
inrichting 
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Brzo2015 
Per 1 juli 2015 is het Brzo aangepast aan de zogenaamde Europese Seveso III richtlijn. Dit heeft invloed op 
de drempelwaarden wanneer een bedrijf onder invloed van het Brzo-regime valt. De bedrijven hebben voor 1 
juli 2016 een scan moeten maken. Voor de hoeveelheid Brzo bedrijven in 2017 betekent dit dat er 3 
(laagdrempelige) bedrijven bij zijn gekomen. Deze bedrijven zijn in bovenstaande tabel met ‘nieuw’ 
aangeduid. 
 
 
Planmatige Inspecties Brzo 
Risicobedrijven in Brabant-Noord (in de zin van Wet Veiligheidsregio’s, hoofdstuk 6 en 7) worden 
geïnspecteerd samen met inspectiepartners van Wabo bevoegd gezag (Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant) en de inspectie SZW. Hiervoor wordt jaarlijks een gezamenlijke inspectieplanning opgesteld. Het 
toezicht is gericht op veiligheidssystemen, bedrijfsbrandweer en rampenbestrijding.  
In 2016 zijn, samen met de andere inspectie partners, op grond van het meerjaren inspectieplan Brzo 12 
risicobedrijven in Brabant-Noord bezocht. De “nieuwe” Brzo-bedrijven worden vanaf 2017 bezocht. 
Samen met de inspectiepartners (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Inspectie SZW) hebben er 
bij 9 bedrijven onaangekondigde inspecties plaats gevonden. 
 
Overtredingen 
  
Tijdens de inspecties in 2016 zijn 16 overtredingen geconstateerd (t.o.v. 26 overtredingen in 2015), waarop 
door de inspectiepartners handhaving is ingezet. Het gaat hierbij om constateringen van niet voldoen aan 
wet – en regelgeving op het gebied van administratieve procedures alsook om het ontbreken of niet juist in 
werking hebben van hardware-matige beveiligingssystemen. Naast het repressief constateren van 
overtredingen hebben de inspectiepartners op proactieve wijze enkele tientallen aanbevelingen gedaan tot 
aanpassing van procedures. 
 

 Bedrijf Overtredingen1 

1.   Cat. 1 Cat. 2  Cat. 3  

2.  Alliance - - 2 

3.  Enthone B.V. - - - 

4.  Euro Support Advanced Materials - - 1 

5.  Fireworks International BV - - 1 

6.  Koninklijke Sanders - 2 - 

7.  Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein - - 3 

8.  Oliecentrale Nederland BV - - 2 

9.  Oliewas Terminal Cuijk BV OWTC - - 1 

10.  SPG Prints BV - - 2 

11.  Stichting vergunningen Moleneind - - 1 

12.   Stichting vergunningen de Geer - - - 

13.  Unipol Holland B.V. - - 1 

 
 
Inspecties n.a.v. incidenten Brzo 
De inspectiepartners, met name de veiligheidsregio, voeren ad hoc inspecties uit n.a.v. ongewone voorvallen 
die plaatsvinden bij de Brzo-bedrijven. Het leeuwendeel van deze inspanningen is verricht n.a.v. ongewone 
voorvallen bij Stichting vergunningen Moleneind en bij Stichting vergunningen De Geer.  

                                                        
1 Overtredingen indeling in drie categorieën overtredingen met daarbij behorende sancties: 
1. onmiddellijke dreiging en/of onomkeerbaar risico op een zwaar ongeval, er is sprake van ernstig 
gevaar: direct ingrijpen met zwaarste sanctie(s), werkzaamheden stilleggen en pas toestaan 
werk weer aan te vangen als adequate (nood)maatregelen zijn getroffen. Geen hersteltermijn; 
2. geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, wel duidelijk onvoldoende maatregelen 
getroffen: herstel afdwingen met zware tot middelzware sanctie(s) binnen gepaste 
hersteltermijn; 
3. zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval, wel lichtere tekortkomingen: herstel afdwingen 
met lichtere sanctie(s) binnen redelijke hersteltermijn. 
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Bedrijfsbrandweren 
In 2016 zijn er geen bedrijven aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig. Dit maakt dat in 2016 alleen 
Stichting Vergunning Moleneind beschikt over een formeel aangewezen bedrijfsbrandweer. 
In het eerste kwartaal van 2017 wordt deze bedrijfsbrandweeraanwijzing geactualiseerd. Voor de nieuwe 
bedrijven (3) zal er een aanwijstraject worden opgestart. 
 
1.2  Afhandelen van de adviezen omgevingsvergunning 
 
Gemeenten hebben afspraken gemaakt over de advisering van de brandweer en de afhandelingstermijn in het kader van 
de omgevingsvergunning. In 2015 zijn in totaal 1.430 adviezen afgehandeld.  
De realisatie was als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

578 adviezen deelzaak gebruik 
93%  afgehandeld binnen 2 weken 

gerealiseerd 

   1089     adviezen deelzaak bouw 
   84%  afgehandeld binnen 2 weken 

gerealiseerd 
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2  Vakbekwaamheid 
 
2.1  Opleiden brandweer 
 
100% opgeleid conform de eisen 
Het repressief brandweerpersoneel is voor 100 % opgeleid conform de voor de functie gestelde eisen. 

 
 
 

 
     
 
 

 
Brandweer Brabant Noord verzorgt zelf opleidingen voor alle operationele brandweerfuncties tot en met het niveau van 
bevelvoerder. Hieronder is het aantal kandidaten opgenomen dat in 2015 een leergang heeft afgerond en nog in 
opleiding is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* leergangen kunnen over jaargrenzen heen lopen en kunnen meerdere jaren doorlopen 
 
 
deelname aan leergangen Brandweer academie 
Brandweer Brabant Noord verzorgt de trajectbegeleiding van kandidaten die een leergang brandweermanagement of 
een specialistische opleiding volgen aan de Brandweer academie in Arnhem.  
 
In 2016 was de deelname aan leergangen als volgt: 
 

 Leergangen 2016 gestart afgerond loopt 
nog  

Officier van Dienst 1  1 
Hoofd Officier van Dienst    
Adviseur Gevaarlijke Stoffen    
Meetplanleider 1  1 
Operationeel Manager   1 
Tactisch Manager    
Adviseur Beleid en Bestuur    
Specialist Brandpreventie 2  2 
Specialist Risico's en Veiligheid    
Specialist Opleiden en Oefenen  1  
Specialist Operationele 
Voorbereiding    
medewerker risico beheersing    
Specialist Industriële Veiligheid 1  1 
Fire Safety Engineering 1  1 

gerealiseerd 

 aantal kandidaten  

leergangen * 
opleiding 

afgerond in 
2016 

nog in 
opleiding op 

31-12 

 

Manschap a 
kerntaak brandbestrijding 36 36  

Manschap a 
kerntaak technische hulpverlening 36 24  

Manschap a 
Kerntaak ongevalsbestrijding gevaarlijke 
stoffen en water ongevallen 

36 - 
 

Voertuigbediener pompbediener 28 -  
Voertuigbediener bediener redvoertuig 12 5  
Chauffeur 12 14  
Bevelvoerder 22 23  
Oefenleider nieuwe stijl 48 -  
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2.2  Oefenen brandweer 
 
Naast een leerprogramma verzorgt BBN een mono- en multidisciplinair oefenprogramma.  
 

oefeningen 2016 Aantal personen 
uitgenodigd 

  Oefening Sectie Brandweer (AC-B, HON,AO) 20 
Themadagen 4 x 2 dagdelen (AGD,HOVD, OVD) 39 
3x2 themadagen AGS 10 
COPI Multi 2 x 2 dagen 9 
    Officier van Dienst praktijkdagen 25 
Netwerkdag ROT 9 
HON-training 3 x 1 dagdeel 12 
specialisme basis redding BMH -RDS ? 
    Compagnie Commandant 2 x dagdelen 9 
Rijden met dienstvoertuig  43 
 
Oefenen 24-uursdienst en vrijwilligers 
Bij oefeningen worden naast de basisvaardigheden en de specialismen ook functies als chauffeur en voertuigbedienaar 
beoefend. Jaarlijks wordt ook nog een dag realistisch geoefend op een oefencentrum. Hiermee wordt voldaan aan de 
landelijke norm 
Voor de medewerkers uit de 24-uursdienst is oefenen een vast onderdeel van de functie, zij oefenen ongeveer 70 keer 
per jaar.                                       
 
Voor vrijwilligers wordt er van uitgegaan dat ≥ 80 % van de vrijwilligers  
op individueel niveau minimaal 70 % aanwezig is bij het aantal aangeboden 
oefeningen. De deelname wordt aangetoond op basis van registratie van algemene  
en persoonsgebonden oefenkaarten. 
                           gerealiseerd 
 
 
3  Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 
 
3.1  Geactualiseerde wettelijke plannen 
 
Alle plannen zijn geactualiseerd binnen de wettelijke termijnen. De rampbestrijdingsplannen dienen elke drie jaar te 
worden herzien. De algemene plannen dienen binnen vier jaar te worden geactualiseerd. 
De Veiligheidsregio Brabant-Noord kent zeven wettelijk verplichte plannen.  
Het betreft: 
algemene plannen: 
* Beleidsplan VRBN, 2015 
* Risicoprofiel, 2014 
* Crisisplan, 2015 

rampbestrijdingsplannen: 
* SVMG (voormalige Organon), 2013 
* Vliegbasis Volkel, 2015 
* Unipol, 2015 
* Gasunie, 2014 

realisatie: 

 
3.2  Multidisciplinair oefenen 
 
In 2016 zijn de volgende multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd: 
 
Voorzitters Veiligheidsregio/regionaal beleidsteam :2x 
Burgemeesters/gemeentelijke beleidsteams (GBT)     : 2x oefening, 2x basisopleiding, 1x opleiding crisis-  

  communicatie, 5x dilemmatraining, 2x rollentraining       
Regionaal Operationeel Team (ROT)      : 2x 2-daagse (4 ROT’s) en 1 dagdeel (1 ROT) 
Commando Plaats Incident (CoPI)       : 2x 2-daagse (6 CoPI’s) en 1 dagdeel (1 CoPI) 
“Motorkap”oefeningen voor officieren van dienst   : 24x 
Oefening Calamiteitencoordinator meldkamer    : 12x 
Systeemoefening  (melkamer, CoPI, ROT en GBT)  : 1x  
Multidisciplinaire netwerkdagen         :  2x 
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3.3      Multidisciplinaire evaluaties GRIP 

 
In 2016 was er 10 keer sprake van een GRIP 1- incident. 
Hiervan er 9 zijn geëvalueerd, 1 inzet betrof ‘vals alarm’  
en is daarom niet geëvalueerd. 
GRIP 2: 1 inzet, waarvan 1 geëvalueerd  
(evaluatieonderzoek loopt nog) 

gerealiseerd 
 
Daarnaast zijn nog 2 andere multi casussen geëvalueerd  
waarbij er niet volgens GRIP was opgeschaald. 
Ook is 1 evaluatie verzorgd van een GRIP 1 casus  
in de regio Brabant-Zuidoost. 
 
3.4  Opkomsttijd sleutelfunctionarissen brandweer 

In het 2016 werd in totaal 326 keer een sleutelfunctionaris brandweer gealarmeerd. Daarvan was de opkomst in 324 
(99,3 %) gevallen binnen de afgesproken tijd.  
Het betreft de sleutelfunctionarissen:  
- Commandant van Dienst, 
- Hoofd Officier van Dienst, 
- Officier van Dienst 
- Adviseur gevaarlijke stoffen 
  
 
4 Bevolkingszorg 
 
4.1  Opleidingen 
 
Tweedaagse basisopleiding crisisbeheersing      : 3x (ism Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) 
Basisopleiding crisisbeheersing voor bestuurders     : 1x 
Basisopleiding crisiscommunicatie         : 1x 
Opleiding omgevingsanalyse          : 2x 
Opleiding LCMS (informatiemanagement)       : 3x 
 
Functiespecifieke opleidingen 
Hoofden informatie bevolkingszorg         : 2x 
Tweedaagse opleiding hoofden en teamleiders opvang   : 1x 
Verslagleggers              : 3x 
Officier van Dienst bevolkingszorg (incl. examen)     : 1x (vijfdaagse opleiding) 
 
4.2   Oefeningen en trainingen 
 
Oefening sectie bevolkingszorg (incl. algemeen commandant) : 3x t.b.v. regio en 1x t.b.v. gem. ’s-Hertogenbosch 
Oefening proces opvang (hoofden en teamleiders)    : 3x 
Alarmeringsoefening SIS (slachtofferregistratie)     : 1x 
Gemeentelijke bereikbaarheidsoefening       : 19x 
Training voor adviseurs crisiscommunicatie beleidsteam   : 1x 
Training hoofden actiecentrum communicatie      : 2x 
Training persvoorlichting/omgaan met media      : 1x 
Training omgevingsanalyse (t.b.v. communicatie)     : 2x 
Oefening actiecentrum communicatie        : 6x regio en 1x t.b.v. gem. ’s-Hertogenbosch 
Training publiekvoorlichters            : 1x 
Training samenwerking in hoofdstructuur communicatie   : 3x 
Training LCMS communicatie           : 2x 
Training webredacteuren           : 2x 
Training tool OBIWabn            : 2x 
Training communicatieadviseur ROT        : 1x   
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4.3   Netwerkdagen bevolkingszorg 
 
AOV’en en gemeentesecretarissen         : 1x 
Brede netwerkdag bevolkingszorg          : 1x 
Landelijke dag voor officieren van dienst BZ      : 1x 
Regionale dag voor officieren van dienst BZ      : 1x 
Interregionale dag i.s.m. Gelderland-Zuid       : 1x 
Brede regionale netwerkdag crisiscommunicatie     : 1x              
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5        Meldingen en tijden 
   
5.1                   Meldingen GMC            
  
In 2016 zijn 127.643 meldingen binnengekomen op het GMC, een stijging van 5,3% ten opzichte van 2015. Van deze 
meldingen waren 8145 meldingen multidisciplinair. Van de multidisciplinaire meldingen werden 2.915 (%) direct bij 
binnenkomst multidisciplinair in behandeling genomen. 
  
5.2                   112- meldingen 
  
Van de 16.140 binnengekomen 112-meldingen, een daling van 5,9% ten opzichte van 2015, is 92% binnen de norm van 
10 seconden opgenomen.  
  
5.3                   Verwerkingstijd meldkamer politie  
De Meldkamer Politie heeft in 2016 in totaal 13.360 prio 1 incidenten verwerkt, een stijging van 2,9% ten opzichte van 
2015. Bij deze incidenten werd een gemiddelde verwerkingstijd van 166 seconden gehaald, welke uit te splitsen is in 100 
seconden aanname- en 66  seconden uitgiftetijd.   
In 2016 verwerkte de meldkamer politie 47.228 incidenten(-0.3% ten opzichte van 2015)  met prio 2 met een gemiddelde 
verwerkingstijd van 601 seconden, waarvan 191 seconden aanname en  410 seconden uitgifte.  
  
De vier meest gebruikte meldingsclassificaties voor prio 1 politie-incidenten in 2016: 

 1 Pac Alarm - Inbraak 
2 Ongeval - Wegvervoer 
3 Gezondheid 
4 Alarm - Overval alarm 

 
 5.4  Verwerkingstijd meldkamer brandweer 
 
De verwerkingstijd van prio 1 meldingen door de meldkamer brandweer is volgens de norm.  
De gemiddelde verwerkingstijd in 2016 is 0:01:08 minuut.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Specificatie meldingen brandweer: 
Er was in 2016 sprake van 7455 meldingen brandweer. 
3553  alarmmeldingen 
1575 brandmeldingen 
1014 dienstverleningen 
  557 ongeval meldingen 
  756   overige meldingen 
  

                     
 
Over heel 2016 viel 82% van de verwerkingen door de 
meldkamer van de prio 1 meldingen binnen de 
streeftijd van 0:01:30 minuut. 

realisatie 
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5.5  Afhandeling Meldingen Openbaar Brandmeldsysteem (OMS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
OMS meldingen 
Afhandeling van 2.718 automatische meldingen (OMS 
meldingen) 
 
 

 
 
  

82%

6%
9%

2%
afgevangen	door
meldkamer
alarmering	niet	ter
plaatse
Prio	2

Prio	1
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5.6    Meldkamer Ambulancevoorziening Brabant Noord 
 

De Meldkamer Ambulancevoorziening heeft in 2016 op 20.221 A1 meldingen inzet gepleegd, een stijging van 2,8 % ten 
opzichte van 2015. Op 2.735 van de 19.489 meetbare A1-meldingen was een overschrijding van de norm van 2 minuten 
meldingsverwerkingstijd (14%), waarmee deze prestatie ten opzichte van 2015 (16%) licht is verbeterd. Gemiddelde 
meldingsverwerkingstijd in 2016 was 1 minuut en 20 seconden, ook hier een lichte verbetering. 
  
De RAV BN haalde een gemiddelde responstijd (van aanname melding tot aankomst bij incident) van 9 minuten en 32 
seconden bij de ritten met urgentie A1. In het prestatiecontract voor 2016 is gesteld dat de normresponstijd van 15 
minuten in maximaal 5,8% van de gevallen overschreden mag worden. De RAV BN behaalde een 
overschrijdingspercentage van 6,5%. Dat de afspraak niet werd behaald is te wijten aan het feit dat het beschikbare 
budget niet toereikend was voor het gestegen ritaanbod. Inmiddels is het spreidingsplan geactualiseerd en het budget 
opgehoogd. Uitbreiding van de paraatheid vindt in 2018 plaats na werving en opleiding van nieuwe medewerkers. 
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6  Risicobeheersing GHOR 

6.1  Afspraken met acute partners 
  
Met de volgende acute partners uit de witte kolom zijn schriftelijke afspraken 
gemaakt: 
 
• GGD Hart voor Brabant 

Het convenant "Publieke Gezondheid bij rampen en crises" tussen de GGD en 
GHOR is in mei 2015 ondertekend en actueel. 

• RAV Brabant-Midden-West-Noord 
In 2016 zijn nieuwe afspraken afgesloten met de RAV in verband met de 
wijzigingen in het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. 

• Ziekenhuizen Brabant-Noord 
De overeenkomsten tussen de GHOR en de drie ziekenhuizen zijn in 2014 
ondertekend en actueel.  

• Huisartsen 
De in 2011 ondertekende afspraken met de huisartsen zijn geldig. 

• Nederlandse Rode Kruis 
In 2016 zijn nieuwe afspraken afgesloten met het NRK in verband met de 
wijzigingen in het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. 
 

 
 
 

 
gerealiseerd 

 
6.2  Afspraken met niet-acute partners 
  
In 2015 zijn de samenwerkingsafspraken zorgcontinuïteit herzien voor alle niet-acute 
partners die participeren in het netwerk zorgcontinuïteit. Hierbij valt te denken aan 
organisaties als Cello en de Reinier van Arkel groep. In totaal hebben 15 van de 18 
(koepel)organisaties de afspraken ondertekend. 
 
 

gerealiseerd 

 
6.3      GHOR-advies bij vergunningverlening publieksevenementen 
 
Bij alle 139 evenementenvergunningen waar de GHOR moest adviseren, heeft de 
GHOR maatwerkadvies uitgebracht.Het ging om 12 risico-evenementen, 31 
aandachtsevenementen en 96  reguliere evenementen die verzwarende factoren 
kenden. Opvallend is het toenemend aantal risicovolle evenementen door groei in 
omvang en/of risicovolle activiteiten. Alle aandacht en risico-evenementen zijn ter 
plaatse bezocht door de dienstdoende Officier van Dienst – Geneeskundige zorg. 
 
N.B.: Voor de evenementen waar geen maatwerkadvies noodzakelijk is, kunnen de 
standaardvoorwaarden GHOR (welke bij kleinschalige, niet-risicovolle evenementen 
toegepast kunnen worden door de vergunningverlener) toegevoegd worden aan de 
evenementenvergunning. Daarmee kan elk evenement voorzien worden van de 
noodzakelijke geneeskundige maatregelen en voorwaarden. Voor zeer specifieke 
thema’s heeft de GHOR infobladen ontwikkeld (koolstofmonoxide-vergiftiging, 
aanwezigheid van dieren, gehoorschadepreventie, evenementen in-, op of rond 
natuurwater, overnachten, tijdelijke watervoorzieningen, warme 
weersomstandigheden) en tevens is geïnvesteerd in kennisontwikkeling (o.a. op het 
gebied van gebruik kleurpoeders, lachgas, alcohol- en drugs). 
 

gerealiseerd 

 
 
7  Incidentbeheersing GHOR 
 
7.1  Continuïteitsplannen 
 
In 2012 is voor het laatst geïnventariseerd hoeveel niet-acute ketenpartners een 
actueel continuïteitsplan hadden of aan het ontwikkelen waren. Het betrof 13 van de 
17 (koepel)organisaties. In 2017 zal een nieuwe inventarisatie worden uitgevoerd. 
 gerealiseerd 
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7.2  Vullingsgraad GHOR4ALL 
 
Crisisapplicatie GHOR4all bestaat inmiddels uit 353 locatiedossiers waarvan in 224 
(63) % van de dossiers ketenpartners zelf informatie hebben ingevuld. 
 
N.b.: GHOR4all is een webapplicatie waarin zorginstellingen gegevens invoeren over 
haar (crisis-)contactpersonen, het type en aantal cliënten op de locaties van de 
zorginstelling. Deze gegevens ook te raadplegen middels LCMS.  
 

 

 
gerealiseerd 

 
7.3  Ziekenhuis rampen opvangplan 
 
Alle drie de ziekenhuizen gelegen in de Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikken 
over een actueel Ziekenhuis rampen opvangplan (ZIROP). 
 
N.b.: De drie ziekenhuizen voeren momenteel een verbreding door naar integrale 
crisisbeheersing. Het ZIROP is daar slechts één van de onderdelen van. 

 
 
 
 
 

 
gerealiseerd 

7.4  GGD rampen opvangplan 
 
De GGD Hart voor Brabant beschikt over een GGD rampen opvangplan (GROP). Het 
GROP is 2016 herzien. 
 
  

gerealiseerd  

 
 
7.5  Huisartsen rampen opvangplan 
 
Alle huisartsen in de Provincie Noord-Brabant beschikken over een actueel 
huisartsen rampen opvangplan (HAROP).  

 
gerealiseerd 

 
7.6  Geoefendheid ketenpartners 
 
De acute ketenpartners van GHOR Brabant-Noord maken aanspraak op zogeheten 
OTO-stimuleringsgelden die het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant 
beheert. Verantwoording over de besteding van deze gelden leggen zij dan ook af 
aan het ROAZ. 

niet gemeten 
 
7.7  Geoefendheid GHOR-functionarissen 
 
Alle operationele GHOR functies zijn beoefend.  

gerealiseerd 

 
7.8  Profcheck SIGMA-medewerkers 
 
Per januari 2016 is het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand herzien, 
waarmee de GHOR niet langer werkt met eigen SIGMA-vrijwilligers. 
 
N.b.: In het nieuwe model zijn prestatieafspraken gemaakt met de RAV en het Rode 
Kruis dat zij te allen tijde vakbekwame functionarissen kunnen leveren. De GHOR is 
niet verantwoordelijk voor de mate van vakbekwaamheid van dit personeel. 

niet gemeten 

 
7.9  Opkomsttijden GHOR-functionarissen bij GRIP 
Uit een steekproef van de OvDG-inzetten blijkt dat de gemiddelde opkomsttijd 16 
minuten betreft. Dit is ruim binnen de gestelde wettelijke opkomsttijd.  
  
Tijdens de systeemtest 2016 zijn de opkomsttijden van GHOR-functionarissen 
gemeten: 1 functionaris was niet binnen gestelde normtijd aanwezig als gevolg van 
een gelijktijdig werkelijk  incident  (’no play’).De desbetreffende functionaris is verder 
niet in de systeemtest betrokken.  

gerealiseerd 
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7.10 Materieel GHOR 
 
Als gevolg van de wijzigingen van het model voor Grootschalige Geneeskundige 
Bijstand beheert de GHOR niet langer eigen materieel t.b.v. rampen en crisis. Wel 
zijn afspraken gemaakt met de RAV en het Rode Kruis over hun rol bij rampen en 
crisis en het daarvoor benodigde materieel. 

 
niet gemeten 

 
8 Herstel GHOR 
 
8.1  Evaluaties GRIP-inzetten 
 
Iedere GRIP inzet wordt standaard geëvalueerd door het Leeragentschap VRBN.  
Sleutelfunctionarissen van de GHOR maken onderdeel uit van deze evaluaties. 

gerealiseerd 
 
8.2  Evaluaties opleidingen, trainingen en oefeningen 
 
Alle OTO-activiteiten worden standaard geëvalueerd. 
 

gerealiseerd 

 
8.3  Verbeteracties uit opleidingen, trainingen en oefeningen 
 
Te realiseren verbeteracties uit de evaluaties van opleidingen, trainingen en 
oefeningen worden overgedragen aan de procesverantwoordelijken. Het percentage 
daadwerkelijk gerealiseerde verbeterpunten is niet gemeten. 
 
 
 

niet gemeten 

8.4  Verbeteracties uit GRIP-inzetten 
 
Uit de evaluaties van GRIP inzetten is in 2016 zijn enkele verbeteractie benoemd 
t.a.v. de GHOR en de witte keten (o.a. als gevolg van evaluatie glijbaanincident in 
Schijndel). 
 
N.b.: het is niet mogelijk deze indicator kwantitatief te operationaliseren en te meten.  

 
niet gemeten 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage(n) : 1 

Steller : E. van Creij Onderwerp : Programmabegroting 2018 

Aanleiding 

Jaarlijks wordt de Programmabegroting opgesteld op basis van het eerder vastgestelde 
Beleidskader waarin de indexering is bepaald en voorstellen over nieuw beleid of 
beleidswijzigingen zijn vastgesteld. 

Uitgangspunten 

Voor de Programmabegroting 2018 zijn o.a. de volgende aanpassingen verricht: 

 Loon- en prijsindexering. Voor 2018 is de gemeentelijke bijdrage voor de kolommen  
geïndexeerd. Onderstaand een tabel met de voorlopig gehanteerde indexering. De 
salarissen en andere relevante budgetten zijn geïndexeerd. 

 De omslagrente zal nader vastgesteld worden conform de BBV voorschriften. 
 
Indexering 
Gedurende het besluitvormingstraject van de Programmabegroting 2018 zijn door de gemeenten 
’s-Hertogenbosch en Tilburg nieuwe indexcijfers doorgegeven. Deze cijfers leiden tot de volgende 
tabel: 

Organisatieonderdeel Loon Prijs Gemiddeld 

Brandweer Brabant-Noord 4,32% 1,40% 3,03% 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 4,05% 1,60% 2,83% 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 4,32% 1,40% 2,48% 

Bevolkingszorg 4,32% 1,40% 3,03% 

  

Calculatie omslagrente 

Om aan de BBV richtlijnen te voldoen zal de systematiek van de omslagrente nog in de 
Programmabegroting 2018 worden verwerkt. Dit zal via een technische begrotingswijziging bij de 
Bestuursrapportage 2017 plaatsvinden. 

 

De effecten van deze wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn: 

 Voor BBN stijgt de gemeentelijke bijdrage als gevolg van deze indexering met € 807.036 
tot € 27.441.888; 

 Voor de GHOR stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 1,849 naar € 1,901 per inwoner; 

 Voor GMC stijging € 2,055 naar € 2,106 per inwoner; 

 Voor BZ stijging € 0,776 naar € 0,799 per inwoner. 

 

Wijzigingen in de Programma’s van Brandweer Brabant-Noord  
In tegenstelling tot de eerdere planning is het de brandweerkolom helaas niet gelukt inzicht te 
verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige 
beleidsbijstellingen. In de Programmabegroting 2018 is daarom enkel de indexering van de 
kolommen verwerkt. 
 

Structureel tekort Brandweer Brabant-Noord 
De budgetten in de nu voorliggende Programmabegroting 2018 leiden tot een structureel tekort 
van € 159.000 in 2018 dat oploopt tot € 320.00 in 2021. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt door een 
nog te realiseren taakstelling ad € 250.000 op de formatie van de Meldkamer Brandweer en door 
het wegvallen van inkomsten voor de brandweermeldkamer m.b.t. de milieuklachtenlijn van de 
Provincie Noord-Brabant. 

Voorstel 

AGP 6  
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Voor 2018 is een incidentele oplossing gezocht door een incidentele verlaging van het budget 
kapitaallasten. Na deze incidentele maatregel is de Programmabegroting 2018 sluitend. 
 
Vanaf 2019 dient het oplopende tekort nog te worden opgelost, daarom is in de 
Programmabegroting bij paragraaf 3.4 in het overzicht ‘Totale kosten Brandweer Brabant-Noord’ 
het structurele tekort vooralsnog als taakstelling verwerkt. 
 

Bestuursconferentie 7 juli 2017 
In juni 2016 heeft de Regionaal Commandant het Algemeen Bestuur AB geïnformeerd over de 
staat van de Brandweerkolom. Hierbij is aangegeven dat kwaliteit en capaciteit bij de 
Veiligheidsregio onder druk staat.  
De Veiligheidsregio ziet zich op tal van fronten voor de uitdaging gesteld om mee te bewegen met 
externe ontwikkelingen. Omdat het ijs al dun was als gevolg van de bezuinigingen van afgelopen 
jaren, is de kwetsbaarheid van taakuitvoering door de organisatie de afgelopen periode verder 
toegenomen. De beschikbare personele capaciteit gaat op aan sec het leveren van de 
noodzakelijke producten en diensten. Hierdoor is het moeilijk gebleken om tot efficiëntere 
werkwijzen te komen.  
 
Om ten behoeve het Beleidskader 2019 inzicht te krijgen in de staat van de Brandweerkolom zal 
er met het Algemeen Bestuur een bestuursconferentie worden gehouden aansluitend op de 
reguliere vergadering. 
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Aan Contactambtenaren 10-04-2017 

Aan Financiële Commissie 13-04-2017 

Goedkeuring Dagelijks Bestuur 20-04-2017 

Verzoek zienswijze gemeenteraden 21-04-2017 

Vaststelling Algemeen Bestuur 07-07-2017 

 
Advies Contactambtenaren en Financiële Commissie 
De Contactambtenaren en de Financiële Commissie hebben positief geadviseerd over de 
Programmabegroting 2018. 
 
Zienswijzen gemeenten 
Ter vergadering zal een overzicht worden uitgereikt van de ontvangen zienswijzen van de 
deelnemende gemeenten. 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de Programmabegroting VRBN 2018 vast te stellen. 
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm     Paraaf:  …………… 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en 
Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale 
Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, 
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en 
bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De 
Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. 
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Inleiding 
 

 

 

 

 
Voor u ligt de Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
In de programmabegroting wordt het eerder aan u voorgelegde Beleidskader 2018 
uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten inclusief de daarmee samenhangende 
inkomsten en uitgaven in de programma’s Risicobeheersing, Incidentbestrijding, 
Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, Bedrijfsvoering, Geneeskundige Hulpverlening in 
de regio, Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. Uiteraard vormt het 
Regionaal Beleidsplan 2016 – 2019 hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
In 2018 zal naar verwachting de Meldkamer Oost-Brabant in gebruik worden genomen. 
De meldkamers politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en ondersteuning 
van het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Brabant-Noord en de 
Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost zullen in het daartoe te verbouwen 
gebouw van het GMC in ’s-Hertogenbosch worden samengebracht. De Meldkamer Oost-
Brabant vormt één van de tien meldkamers die samen de Landelijke 
Meldkamerorganisatie gaan vormen.  
 
Als gevolg van substantiële bezuinigingen die als gevolg van de economische crisis 
sedert 2011 met name op Brandweer Brabant-Noord zijn doorgevoerd heeft de 
organisatie in toenemende mate moeite om binnen de haar beschikbaar gestelde 
capaciteit en middelen uitvoering te geven aan haar wettelijke taken. Uitgedrukt in de  
gemeentelijke kosten per inwoner (conform de CBS-statistiek) is Brandweer Brabant-
Noord de goedkoopste brandweer van ons land, kosten gemiddeld voor 2016 € 43. 
Gemiddeld werd in 2016 door de Nederlandse gemeenten € 65 per inwoner in de kosten 
van brandweerzorg bijgedragen. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in deze programmabegroting een compleet 
inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde 
meerjarige beleidsbijstellingen om het bestuur in staat wordt gesteld een integrale 
afweging te maken. Echter binnen het gegeven tijdsbestek was het opstellen van de 
hiertoe noodzakelijke analyse en het opstellen van voorstellen voor beleidsbijstellingen 
niet haalbaar. In plaats daarvan heeft het Dagelijks Bestuur ervoor gekozen om begin juli 
2017 een conferentie van het Algemeen Bestuur te houden. Bij die gelegenheid zal het 
Algemeen Bestuur zich beraden in hoeverre het ijs niet te dun is geworden en welke 
acties in gang zullen moeten worden gezet om nijpende knelpunten bij Brandweer 
Brabant-Noord op te lossen. Vanzelfsprekend zal hierbij in de eerste plaats worden 
gezocht naar het herbestemmen van bestaande middelen. Voorts wordt ook gedacht aan 
samenwerking bij de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken met de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. Meer verdergaande consequenties zullen zo mogelijk in de 
Beleidskaders 2019 en 2020 worden uitgewerkt en met name worden betrokken bij de 
totstandkoming van het Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023. In 2018 en 2019 zullen de 
colleges van Burgemeester en Wethouders als opdrachtgevers en de gemeenteraden in 
het kader van het formuleren van gemeentelijke doelstellingen voor de veiligheidsregio 
en het beschikbaar stellen van het noodzakelijke budget hierbij nadrukkelijk worden 
betrokken.  
 
  
’s-Hertogenbosch, 7 juli 2017 
 
 
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
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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 begroting van 
de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de 
Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het 
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BZ) aan bod. 
 
 

 Algemene ontwikkelingen 
 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) 
In het kader van de “Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer” (Heroriëntatie) is de 
verantwoordelijkheid voor de samenvoeging van de huidige regionale meldkamers 
gelegd bij de besturen van de veiligheidsregio’s. Hen is gevraagd de bestaande 
meldkamers voor 2020 samen te voegen op de tien vastgestelde LMO-locaties. De 
uitvoering van de samenvoegingen is in handen gelegd van regionale stuurgroepen, die 
de regionale kwartiermakers aansturen. De bestuurlijke begeleidingsgroep 
‘projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie’ vervult voor de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost de in de Heroriëntatie genoemde 
rol van de regionale stuurgroep.  

In de Heroriëntatie is gesteld dat de samenvoegingen plaatsvinden op basis van 
samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig de bepalingen van het 
Transitieakkoord (TA), de Heroriëntatie en het landelijk kader. In deze plannen dienen de 
afspraken met betrekking tot de samenvoegingen te worden opgenomen, evenals de 
bijdragen die de politie tijdens de samenvoeging levert aan dit proces. Het genoemde 
samenvoegingsplan, inclusief de eerder vastgestelde businesscase huisvesting en 
inrichting en de daarop aangevulde businesscase personeel en organisatie, begroting en 
risicoparagraaf zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 worden opgeleverd. 

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 
 
“de toestand van het ijs”, signaleren en oplossen van knelpunten 
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur 
geïnformeerd over de “toestand van het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren 
aan de Veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het 
bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht 
met een nadere analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.  
 
Eind 2016 kon nog geen volledige en systematische analyse van de knelpunten worden 
gegeven. Begin 2017 is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot 
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost en heeft er in maart 2017 een landelijke visitatie van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord plaatsgevonden. De directeur Veiligheidsregio acht het noodzakelijk om 



 

6  Veiligheidsregio programmabegroting 2018 

beide uitkomsten en de resultaten van het overleg met alle betrokken partijen inclusief de 
gemeenten in de integrale en veiligheidsregiobrede analyse van de knelpunten te 
betrekken.  
 
Gelet op de geldende wettelijke termijnen van de P&C-cyclus is het helaas niet mogelijk u 
bij het aanbieden van deze ontwerpbegroting 2018 al een doortimmerde integrale 
analyse en samenhangende voorstellen voor aanpak van de knelpunten aan te bieden. 
Daarom wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 een korte 
bestuursconferentie georganiseerd waarin analyses en samenhangende voorstellen ter 
oplossing van de knelpunten aan de orde zullen komen.  
De uitkomsten van deze bestuursconferentie kunnen in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 9 november 2017 worden vastgesteld.  
 
Vanzelfsprekend zullen bij de voorstellen in de eerste plaats naar oplossingen worden 
gezocht door herallocatie van bestaande middelen, waaronder zo mogelijk 
herbestemming van reserves. De intentie en verwachting op dit moment is dat hiermee 
budgettair neutraal bestaande knelpunten voor 2017, 2018 en 2019 kunnen worden 
opgelost. Voor 2020 en latere jaren moet rekening worden gehouden met een stijging 
van de gemeentelijke bijdragen. 

Daarnaast zullen in de eerste helft van 2018 in dialoog met het Algemeen Bestuur de 
voorlopige ambities, doelstellingen en kerntaken van de Veiligheidsregio worden 
geformuleerd. In de tweede helft van 2018 zullen de nieuw gekozen gemeenteraden en 
colleges worden gevraagd de gemeentelijke doelstellingen voor het Regionaal 
beleidsplan 2020 – 2023 te formuleren. Op basis hiervan en de eerder geformuleerde 
ambities van het bestuur van de Veiligheidsregio zullen de definitieve ambities van de 
Veiligheidsregio voor dit nieuwe regionaal beleidsplan worden geformuleerd. De 
gevolgen van deze ambities voor de gemeentelijke bijdragen kunnen eind 2018 of begin 
2019 in het op te stellen Beleidskader 2020 worden meegenomen en vervolgens voor het 
geven van een zienswijze aan de gemeenteraden en colleges worden voorgelegd. 
 
Bedrijfsvoering Vermindering kwetsbaarheden bedrijfsprocessen 
De bedrijfsprocessen zijn nog steeds zeer 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. 
 
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 voorstellen worden ingebracht bij de hiervoor geschetste aanpak over het 
oplossen van knelpunten.  

 
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 
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zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting 
van de brandweer drukken. 
 
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. 
 

GHOR 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 (keten)informatie die bij hen beschikbaar in een online 
omgeving beschikbaar stellen. 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 draaien. Dekking hiervoor zal worden gevonden binnen de bestaande 
budgetten. 

 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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GMC Brabant-Noord 
 
Samenvoeging GMC en GMK 
Zoals hierboven al beschreven is het beleid met betrekking tot het GMC gericht op de 
samenvoeging met de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost, waarmee de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) zal worden gevormd. 
De voorziene vestigingslocatie voor de MKOB is de huidige locatie van het GMC.  

De verwachting is dat de MKOB in 2018 operationeel zal zijn en dat deze meldkamer 
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 meldkamer 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.  
 

De voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de regionaal 
kwartiermaker, die de te nemen activiteiten in een plan van aanpak in kaart heeft 
gebracht en in het eerste kwartaal van 2017 een samenvoegingsplan zal opleveren. Dit 
samenvoegingsplan zal aan de bestuurlijke begeleidingsgroep worden aangeboden en 
onder meer een verkenning van de financiële gevolgen bevatten, die de basis vormen 
voor het besluit tot samenvoeging.  
 
Verbouwing vestigingspand GMC 

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. 
 
Financiën 

Aangezien op het moment van opstellen van deze Programmabegroting nog geen 
duidelijkheid kon worden verschaft met betrekking tot de financiële consequenties van de 
samenvoeging, is besloten om deze begroting op basis van het ‘going concern’-principe 
op te stellen en hierin geen financiële doorkijk op te nemen met betrekking tot de 
samenvoeging. Hiervoor wordt verwezen naar het nog op te leveren samenvoegingsplan. 
Na accordering van dit plan zal een begrotingswijziging 2018 ingediend worden. 
 
 
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 Grondslagen voor ramingen 

 
 Technische uitgangspunten programmabegroting 2018 

 
2.1.1 Indexering 

De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt 
gebaseerd: 
Organisatieonderdeel Technische uitgangspunten indexatie volgt 

Brandweer Brabant-Noord (BBN) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR) 

Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente 
Tilburg 

Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Bevolkingszorg (BZ  Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de 
bijdragen van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand 
beleid). 
  

2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens 
Doorontwikkeling van beleidsvoornemens binnen de kaders van bestaand beleid wordt 
opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader. 
Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van nieuw beleid worden gedekt door het 
toewijzen van extra middelen. 
 

 

 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ 

Organisatieonderdeel loon  prijs  gemiddeld omslagrente 

Brandweer Brabant-Noord 4,32% 1,40% 3,03%  

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 4,05% 1,60% 2,83%  

Gemeenschappelijk Meldcentrum 4,32% 1,40% 2,48%  

Bevolkingszorg 4,32% 1,40% 3,03%  

 

2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ 

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer 

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(4,32%) en de prijsindex (1,40%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan 
de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert. Het is niet uitgesloten dat dit percentage in 
de loop van de tijd nog zal worden aangepast. 

Rente 

Het rentepercentage voor 2018 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode 
worden vastgesteld. Eventuele consequenties zullen worden meegenomen in een 
begrotingswijziging. 
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Activabeleid en afschrijvingstermijnen 
Op 12 november 2014 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014 
vastgesteld die per 1 januari 2014 in werking treedt. In deze nota zijn de uitgangspunten 
geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Daarnaast zijn 
uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. Investeringen 
beneden € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij ze deel uitmaken van een 
bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 
worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde 
lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de 
afschrijftermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 
2014. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel. 
 
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  

Personeelslasten 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. 
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit 
afspraken met (ex-) personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot 
gevolg hebben wordt een voorziening gevormd. 

Voorziening dubieuze debiteuren 

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, is indien nodig een 
voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. 

Compensabele BTW 

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel doordat dit een 
gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn. 
 
 

2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR 

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR 

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(4,05%) en de prijsindex (1,60 %) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.  
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Afschrijvingstermijnen 

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. 

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen 

Materiele Activa GHOR

Materiele Activa omschrijving Afschrijvingsduur  in jaren

Huisvesting
 - Installaties 10
 - Inventaris 10
 - ICT applicatieprogrammatuur 3
 - ICT hardware 4
Voertuigen
 - Voertuigen 5
Verbindingsmiddelen
 - Communicatiemiddelen 5  

Personeelslasten 

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. In 
2016 zijn personele regelingen getroffen waarvan voor één persoon de restant 
verplichtingen lopen tot en met 2019. GGD Hart voor Brabant heeft voor de hiermee 
samenhangende kosten een voorziening gevormd.  

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. 
 
 

2.2.3 Grondslagen voor ramingen, GMC 

Algemeen 

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de meldkamer Oost Brabant (BBG MOB) heeft 
de betrokken besturen geadviseerd de samenvoeging van de meldkamers in 2018 te 
laten plaatsvinden. De regionale kwartiermaker voor de meldkamer Oost Brabant heeft in 
de businesscase voor de samen te voegen meldkamer voor de huisvesting, inrichting en 
ICT een exploitatie- en een investeringsraming opgesteld. Om de besluitvorming voor de 
samenvoeging door de besturen van de betrokken Veiligheidsregio’s en de betrokken 
partners te faciliteren wordt door de regionale kwartiermaker een samenvoegingsplan 
opgeleverd. Onderdeel van dit plan zal onder meer de businesscase Personeel en 
Bedrijfsbureau zijn. Daarnaast wordt in het plan een geactualiseerde begroting 
opgenomen. Zoals eerder betoogd is de voorliggende Programmabegroting voor het 
Programma GMC dan ook gericht op ‘going concern’ en zullen de bijzonderheden voor 
wat betreft de samenvoeging worden opgenomen in het samenvoegingsplan. 
 

Loon- en prijsontwikkelingen GMC 

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex 
(4,32%) en de prijsindex (1,40%) zoals de gemeente ‘s-Hertogenbosch die hanteert. De 
politie houdt bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening met indexering. 
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Verdeelsleutel politie: gemeenten 

De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de veiligheids-
regio, 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. 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. 
 
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. 
 

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  
 

 

 Gemeentelijke bijdragen 2018 

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de 
bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, 
voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel 
beleidskader 2018 is dit inwonertal per 1 januari 2017 nog niet bekend. Derhalve is 
voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) per 1 januari 2016 namelijk 647.631. Zodra het inwoneraantal per 1 
januari 2017 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2018 worden gehanteerd 
voor de raming van de totale inwonerbijdragen. 
 

 

Gemeentelijke bijdragen 2018 
In navolgende 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 (%) 2,83% 2,48% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03%

Indexering bestaand beleid (€) 0,052           0,051           0,016                    0,007           0,023           807.036       

Bijdrage 2018 1,901           2,106           0,552                    0,247           0,799           27.441.888  

* De bijdrage BBN € 27.441.888 komt op basis van 647631 inwoners overeen met € 42,373 per inwoner.

bijdrage in € 1 per inw oner
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Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen 

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief 
indexering vanaf 2018 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het 
beleidskader vastgelegd). 
 

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2018 (excl. indexering)

2018 2019 2020 2021

BBN, totaal 27.441.888          27.441.888          27.441.888          27.441.888          

GHOR, per inwoner 1,901                   1,901                   1,901                   1,901                   

GMC, per inwoner 2,106                   2,106                   2,106                   2,106                   

BzBN functiestructuur, per inwoner 0,552                   0,552                   0,552                   0,552                   

BzBN overig, per inwoner 0,247                   0,247                   0,247                   0,247                   

BzBN totaal, per inwoner 0,799                   0,799                   0,799                   0,799                    
 

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 20181, 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 1,901€       2,106€       0,552€   0,2470€   0,799€    

Gemeente 27.441.888€  

Bernheze 29.880 1.266.097      84.800           1.350.897      117.475     56.802      62.927      16.494   7.380       23.874   1.611.975   

Boekel 10.254     434.490         64.800           499.290         19.493      21.595      5.660     2.533       8.193     548.571      

Boxmeer 28.465     1.206.140      77.600           1.283.740      72.403       54.112      59.947      15.713   7.031       22.744   1.492.945   

Boxtel 30.406     1.288.385      53.600-           1.234.785      57.802      64.035      16.784   7.510       24.294   1.380.916   

Cuijk 24.608     1.042.708      48.800           1.091.508      37.106       46.780      51.824      13.584   6.078       19.662   1.246.880   

Grave 12.643     535.718         107.200         642.918         102.770     24.034      26.626      6.979     3.123       10.102   806.451      

Haaren 13.570     574.998         88.000           662.998         158.839     25.797      28.578      7.491     3.352       10.842   887.054      

s-Hertogenbosch 151.608   6.424.044      84.000           6.508.044      288.207    319.286    37.447     37.447   7.152.984   

Heusden 43.274     1.833.637      48.000-           1.785.637      82.264      91.135      23.887   10.689     34.576   1.993.612   

Landerd 15.303     648.430         136.000         784.430         29.091      32.228      8.447     3.780       12.227   857.976      

Meijerijstad 79.599     3.372.826      132.000-         3.240.826      151.318    167.635    43.939   19.661     63.600   3.623.379   

Mill en Sint Hubert 10.801     457.668         119.200         576.868         20.533      22.747      5.962     2.668       8.630     628.777      

Oss, totaal 90.003     3.813.672      332.000-         3.481.672      171.096    189.546    49.682   22.231     71.912   3.914.226   

Sint Anthonis 11.594     491.269         114.400         605.669         22.040      24.417      6.400     2.864       9.264     661.390      

Sint-Michielsgestel 28.403     1.203.512      87.200-           1.116.312      172.850     53.994      59.817      15.678   7.016       22.694   1.425.667   

Uden 41.247     1.747.748      277.600-         1.470.148      78.411      86.866      22.768   10.188     32.956   1.668.381   

Vught 25.973     1.100.547      5.600             1.106.147      49.375      54.699      14.337   6.415       20.752   1.230.973   

Totaal 647.631   27.441.888    -                27.441.888    661.443     1.231.147 1.363.911 273.805 159.965   433.770 31.132.158 

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

 
 
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 medewerkers; 
 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. 
 

                                                      
1 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 € 661.443. 
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3 Programma’s 

In dit hoofdstuk worden de programma’s van Brandweer, GHOR, GMC en BZ 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. Verder is de raming 
van baten en lasten per programma en product weergegeven. 
 

 Risicobeheersing 

 
De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en 
provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede vergunnings-
verlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico’s aan gemeenten en de 
advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome taak van 
de Veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde uitvoering 
voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij met de opdracht 
om bewustwording van risico’s bij burgers te bereiken, om hun zelfredzaamheid te 
bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun zorgplicht voor 
brandveiligheid. Brandweer Brabant-Noord / RB richt zich op de hoogste risico’s binnen 
haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te maken tussen gemeenten. 

Doel: Meer focus op de voorkant 

De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of 
beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen 
van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het voorkomen van grootse 
maatschappelijke ontwrichting bij brand. Deze focus brengt een afbouw met zich mee 
van activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van dierenleed en materiële schade bij 
brand.  
 
Onder deze hoofddoelstelling zijn 5 subdoelen benoemd: 
 
1. Uniforme uitvoering ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid 
Gemeenten hebben eenzelfde verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid 
bij het verlenen van (wabo)vergunningen en het toezien op naleving van brand-
veiligheidsvoorschriften. De brandweer wil deze verantwoordelijkheid meer op eenzelfde 
wijze ondersteunen conform de geldende (landelijke en provinciale) kwaliteitscriteria. De 
aanwezige risico’s in Brabant-Noord zullen leidend worden voor de inzet en prioritering 
van ondersteuning door de brandweer. De uniformering van werkwijze door de 
brandweer is een randvoorwaarde voor verdere groei als deskundig adviseur. Bovendien 
ontstaat hierdoor een meer gelijke maatstaf en derhalve een meer gelijk speelveld voor 
bedrijven in Brabant-Noord. 
  
2. Beter adviseurschap 
De brandweer is een (uitvoerend) adviseur voor de gemeenten, maar ook adviseur voor 
bedrijven, instellingen en burgers. De brandweer moet groeien van zijn rol als uitvoerder 
van gemeentelijke processen naar de rol van onafhankelijk, deskundig, adviseur. Een 
adviseur die onafhankelijk (zonder politieke of commerciële belangen) handelt voor 
overheid en maatschappelijke partners vanuit het belang van brandveiligheid. Bij de 
advisering aan de gemeenten zal de brandweer naast een advies of iets wettelijk voldoet 
(toets) meer dan voorheen gaan adviseren of het voorliggende plan een 
(on)aanvaardbaar risico met zich brengt. De rolverschuiving brengt ook de noodzaak 
mee om deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid. 
 
3. Kenbaarheid als katalysator (brand)Veilig Leven 
Om op goede wijze de eigen zorgplicht van bedrijven en instellingen voor brandveiligheid 
te kunnen ondersteunen en om burgers bewust te maken van risico’s en hun 
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zelfredzaamheid te verhogen, is enkel het verbeteren van adviseurschap onvoldoende. 
De samenleving is nog niet optimaal bekend met de rol van de brandweer als katalysator 
voor (brand) Veilig Leven. Kenbaarheid van deze rol van de brandweer (met name het 
onderscheid met andere rollen) is cruciaal voor de legitimiteit van de brandweer als 
maatschappelijk partner/adviseur. 
 
4. Verdere samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s 
De omgevingsdiensten worden in toenemende mate een belangrijke partner voor de 
Veiligheidsregio. Vooral ten aanzien van het borgen van veiligheid bij Brzo-bedrijven en 
bedrijven die net onder de Brzo-drempel vallen. Voor specialistische advisering 
(industriële veiligheid, Brzo, externe veiligheid) werken de Brabantse veiligheidsregio’s 
samen. Deze samenwerking wordt geïntensiveerd zodat duurzaam voldoende kennis en 
kwaliteit geborgd is om te kunnen adviseren over de meest risicovolle situaties in Brabant 
en om over voldoende massa te beschikken om aan de landelijke kwaliteitsstandaarden 
te voldoen voor Brzo-toezicht. 
 
5. Beschikbaar hebben regionaal brandrisicoprofiel 
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak om colleges van B&W te adviseren 
over risico’s bij brand en rampen in gevallen die bij wet zijn bepaald. De Veiligheidsregio 
heeft de ambitie om de colleges ook te kunnen adviseren over risico’s bij brand, anders 
dan wettelijk voorgeschreven. Hiertoe zal een brandrisicoprofiel opgesteld gaan worden 
dat inzicht geeft bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden 
of bovengemiddelde repressieve inspanningen vergt. 
 
Context en relevante ontwikkelingen 

 De uitwerking van de Omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. 
Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2019 en beoogt de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van nieuw op te richten bouwwerken direct bij de bouwer te 
leggen. De invloed van de gemeente op het technische ontwerp en op de 
realisatie van bouwwerken wordt fors minder. De gemeente kan slechts ingrijpen 
wanneer zij kennis neemt van onvolkomenheden tijdens het bouwproces óf na 
oplevering van het bouwwerk.  
Brandveilige bouwwerken blijven - uiteraard -ook na 2019 voor de brandweer een 
speerpunt. Door de veranderende wetgeving zal er echter een verschuiving in 
beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De sector Risicobeheersing zal vanaf 
2019 in steeds mindere mate reactief toetsen op bouwplannen en steeds meer 
focus gaan leggen op overdracht van kennis aan private bouwers. Ten behoeve 
van gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het toezicht 
tijdens en na de bouwfase. 
Teneinde de veranderende rol in de toekomst goed vorm te kunnen geven, hoopt 
de sector Risicobeheersing in 2018 te kunnen starten met de minimaal 
noodzakelijke ontwikkeling van het personeel. 

 De sector risicobeheersing heeft haar bedrijfsvoering in lijn gebracht met de 
nieuwe wetgeving. Naast bestuurlijke afspraken over het toepassen van 
risicogericht toezicht, is sterk ingezet op het creëren van bewustwording bij 
partijen die zelf geacht worden invloed uit te kunnen oefenen op veilig wonen, 
werken en recreëren. In de prestatie afspraken met gemeenten neemt het 
adviseren op bouwplannen verder af, ten gunste van de nieuwe rol. Ondanks de 
veronderstelde afname van de gemeentelijk rol tijdens het vergunning traject, 
groeit de zorg of `de markt` wel op tijd haar verantwoordelijkheid wil en kan 
nemen. De sector risicobeheersing is hier op voorbereid en is op kennisniveau in 
staat om haar dienstverlening aan te passen op de wens van de gemeenten. 

 Gemeenten zien voor zichzelf in toenemende mate een coördinerende rol 
weggelegd. Uitvoering wordt overgelaten aan ketenpartners. Het is van belang 
dat er sluitende afspraken zijn tussen gemeenten en de sector Risicobeheersing 
over taakuitvoering en de regie hierover. In toenemende mate is waarneembaar 
dat de sector Risicobeheersing uitvoeringsvragen krijgt waarover geen 
consensus bestaat over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Afstemming 
tussen ambtelijke wensen bij gemeenten enerzijds en beschikbare capaciteit bij 
de sector Risicobeheersing anderzijds, vindt nu nog ad hoc en op collegiale wijze 
plaats. Het is de ambitie van de sector Risicobeheersing om vanaf 2018 te 
komen tot een helder gedefinieerd collectief takenpakket in samenspraak met 
gemeenten en Algemeen Bestuur. 



 

16  Veiligheidsregio programmabegroting 2018 

 
 
 
 

Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Toepassen Risicogericht 
toezicht 

 Met gemeenten zijn prestatie 
afspraken gemaakt, welke zijn 
gebaseerd op de beschikbare 
formatie 

 Bijhouden van geleverde 
producten in aantal en kwaliteit 

 Tussentijds rapporteren aan 
gemeenten 

2. Doorontwikkelen van 
medewerkers tot het door 
gemeenten gewenste niveau 
van kwaliteit  

 In 2017 is een onderzoek naar 
kennis en kwaliteit van 
medewerkers gedaan. In 2018 
zullen medewerkers worden 
bijgeschoold tot het gewenste 
niveau 

 Inkopen van de juiste opleiding 
 Medewerkers bijscholen 

 

3. Kenbaarheid van de 
brandweer als adviseur van 
brandveiligheid vergroten 

 In 2017 is op basis van een 
adviesrapport uit 2016 een 
voorstel gedaan naar 
mogelijkheden om met gerichte 
PR-instrumenten de 
kenbaarheid te optimaliseren. 
Dit voorstel krijgt uitvoering in 
2018. 

 Kenbaarheid moet eind 2018 
aantoonbaar zijn toegenomen 
 

4. Intensiveren samenwerking 
met omgevingsdienst(en) 

 Optimaliseren van de 
samenwerking met de drie 
Veiligheidsregio’s én de drie 
Omgevingsdiensten binnen de 
provincie 
 

 Er is in samenwerking met de 
Omgevingsdienst een aanvang 
gemaakt met het terugdringen 
van risico’s rond de 
maatgevende scenario’s bij 
bedrijven die net onder de 
BRZO drempel vallen 

 De sector participeert samen 
met de Omgevingsdienst in het 
tot stand brengen van de 
gemeentelijke Omgevingsvisie 
en het Omgevingsplan 

5. Het adviseren van colleges 
over het risico van en bij brand, 
anders dan wettelijk 
voorgeschreven 

 Analyseren van scenario’s en 
deze koppelen aan inzichten die 
het risicogericht toezicht 
hebben opgeleverd 

 Het college heeft inzicht bij 
welke objecten een brand tot 
een bovengemiddelde impact 
zal leiden of bovengemiddelde 
repressieve inspanningen vergt 

 
 

 

Wat zijn de kosten? 

Risicobeheersing Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten 2.514 2.541 2.657 2.657 2.657 2.657

Overige goederen en diensten 48 53 113 53 53 53

Kapitaallasten

Subsidies

totaal lasten 2.562 2.594 2.770 2.710 2.710 2.710 

Baten

Salarissen en sociale lasten 10

Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Subsidies 74 60 60

totaal baten 84 60 60 0 0 0 

saldo -2.478 -2.534 -2.710 -2.710 -2.710 -2.710  
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 Incidentbestrijding 

 
Binnen de Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie 
(meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie 
en nazorg. 
 
Doel 
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan 
een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige 
uitvoering van brandweerzorg. 
 
Context en relevante ontwikkelingen 
Hoewel gepoogd wordt om – mede vanwege het gevoelde tekort aan beleidscapaciteit -  
in 2018 geen grote beleidsaanpassingen door te voeren, zijn er allerlei ontwikkelingen die 
mogelijk tot aanpassingen zouden kunnen leiden. Hieronder wordt een aantal van deze 
ontwikkelingen geschetst: 
 

 Evaluatie van de geïmplementeerde repressieve visie Brabant-Noord:  
Zoals is verwoord in het Beleidsplan 2016-2019 is er in 2016 en 2017 een nieuwe 
repressieve visie geïmplementeerd, waarbij afgesproken is om deze blijvend te 
monitoren. De kans is groot dat op bepaalde onderdelen er bijstellingen zullen 
moeten plaatsvinden. De beleidsinhoud en de eventuele financiële gevolgen, 
alsmede de impact hiervan op dit beleidskader zijn op dit moment nog niet 
bekend. 
   

 Boeien en binden vrijwilligers:  
Vrijwilligers zijn voor de Veiligheidsregio (brandweer) van essentieel belang. Het 
binden en boeien van vrijwilligers staat daarom hoog op de agenda. In het 
beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost 
hiervoor van levensbelang is. In 2017 zijn en worden er verschillende initiatieven 
ontplooid die hier een bijdrage aan kunnen leveren. De eerste is het programma 
“vakbekwaamheid op maat”, waarbij de geoefendheid van de vrijwilligers binnen 
bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke post. 
Daarnaast zal er in 2017 en 2018 geëxperimenteerd worden met “proeftuintjes” 
van meer zelfstandige brandweerposten. De ervaring die hiermee wordt 
opgedaan kan later mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen. 
 

 Visie op grootschalig brandweeroptreden:  
Landelijk is er een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden. Deze is 
ontwikkeld om ervoor te kunnen zorgen dat regio’s elkaar kunnen ondersteunen 
bij bijzondere incidenten. De gedachte bij deze visie is dat elke regio deze 
moeten implementeren om zodoende voldoende landelijke slagkracht te hebben. 
Hoewel de consequenties van de landelijke visie nog niet binnen de regio zijn 
opgepakt zou e.e.a. kunnen leiden tot aanpassingen van ons eigen beleid. 
  

 Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept: 
Zoals afgesproken in het Beleidsplan 2016-2019 is er begonnen met de uitrol van 
een nieuw bluswaterconcept, dat de afhankelijkheid van brandkranen zal kunnen 
verminderen. Het nieuwe concept bestaat onder andere uit de introductie van 
waterwagens. In 2018 en 2019 zal aan de hand van evaluaties bekeken worden 
of het nieuwe concept voldoende solide is om daadwerkelijk in bepaalde 
gebieden af te stappen van het gebruik van brandkranen.  
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Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Verstevigen positie van de 
zelfstandige brandweerpost 

 Proeftuintjes ontwikkelen  Tevredenheid vrijwilligers 
monitoren 
 

2. Repressieve kwetsbaarheid 
verminderen 

 Samenwerken met andere 
veiligheidsregio’s met 
betrekking tot het grootschalig 
brandweeroptreden 

 Implementatie Landelijke visie 
op het Grootschalig 
Brandweeroptreden 

 Afspraken maken met 
buurregio’s over bijstand. 

3. Afhankelijkheid brandkranen 
verminderen  

 Doorontwikkeling flexibel 
bluswaterconcept  

 Evaluatie waterwagens. 

 Vastgestelde regeling m.b.t. het 
flexibel bluswaterconcept 
 

 

Wat zijn de kosten? 

Incidentbestrijding Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten 9.270 9.203 9.609 9.651 9.609 9.671

Vrijwilligersvergoedingen 3.540 3.496 3.570 3.570 3.570 3.570

Overige vrijwilligerskosten 155 138 138 138 138 138

Materieel & materiaal 1.558 1.505 1.475 1.475 1.475 1.475

Opleiden en oefenen 1.510 1.274 1.273 1.273 1.273 1.453

Overige goederen en diensten 1.396 1.546 1.516 1.516 1.516 1.516

Kapitaallasten 2.622 3.616 3.580 3.740 3.740 3.740

Subsidies

totaal lasten 20.051 20.778 21.161 21.363 21.321 21.563 

Baten

Salarissen en sociale lasten 307 184 317 359 317 338

Vrijwilligersvergoedingen

Overige vrijwilligerskosten

Materieel & materiaal 174 50 125 100 75 50

Opleiden en oefenen 31 100 54 54 54 54

Overige goederen en diensten 344 353 325 325 325 325

Kapitaallasten 615 875 720 720 720 720

Subsidies

totaal baten 1.471 1.562 1.541 1.558 1.491 1.487 

saldo -18.580 -19.216 -19.620 -19.805 -19.830 -20.076  
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 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire 
voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, 
multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen 
veiligheidspartners. 

Doel 

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire 
voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de 
impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend 
worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie en 
waterschappen binnen het platform van de Veiligheidsregio afspraken met elkaar, en 
waar nodig ook met andere (vitale) partners, en wordt er samen geoefend.  
 
De sector Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de 
multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de 
Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door 
middel van: 

 Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling 
 Advisering 
 Multidisciplinaire planvorming 
 Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 
 Operationele informatievoorziening 
 Organisatie van risicocommunicatie 
 Versterken van het netwerk en de samenwerking 

 
Context en relevante ontwikkelingen 

 In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn de doelen en inspanningen 
vastgelegd van de veiligheidsregio en haar partners. Naast de reguliere 
werkzaamheden van de sector, bepaalt het beleidsplan voor een belangrijk deel 
de koers en richting van de sectorale werkzaamheden. 

 In de komende jaren zal de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost (VR BZO) intensiever worden. Niet alleen vanwege de samenvoeging 
van de meldkamers van beide regio’s en de schaal waarop de politie is 
georganiseerd (Oost-Brabant) maar ook om te zorgen dat er een impuls wordt 
gegeven aan de verhoging van de kwaliteit en continuïteit van onze 
crisisorganisatie. Door intensievere samenwerking kan een grotere effectiviteit en 
betere kwaliteit van de voorbereiding worden verkregen, maar zijn de 
verschillende rollen binnen de crisisorganisatie ook beter uitwisselbaar waardoor 
bij complexere en langdurige incidenten en crises. In 2018 zullen we belangrijke 
stappen zetten binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding in de intensievere 
samenwerking met de VR BZO. 

 

 

Wat gaan we doen?  Hoe gaan we het doen? 
(Activiteiten) 

Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Versterking (beleidsthema) 
“verbindend platform”; De afgelopen 
jaren is gewerkt aan het versterken 
van de samenwerking met de vitale 
partners. O.a. door opstellen 
convenanten en jaarlijkse 
bijeenkomsten. In 2018 gaan we dit 
verder versterken. 

 Door de bestaande 
samenwerking met de vitale 
partners te evalueren en 
gezamenlijk doelen te 
formuleren voor verder 
intensivering van de 
samenwerking. 

 Per partner hebben we een 
evaluatie van de 
samenwerking. 

 Per partner hebben we in 
gezamenlijkheid doelen voor 
versterking van de 
samenwerking vastgesteld. 

 Hebben we uitvoering 
gegeven aan de 
gezamenlijke doelstellingen 
(voor zover deze voorzien is 
in 2018). 

2. Versterking (beleidsthema) 
“crisisfundament”; opstellen van 
nieuwe plannen naar aanleiding van 
gewijzigde regelgeving voor 
risicovolle bedrijven. 

 Dit jaar zijn alle vereisten 
(nieuwe) plannen opgesteld. 

 Planvorming is actueel door 
het opstellen van nieuwe 
plannen en het actualiseren 
van oude plannen (conform 
meerjaren planning 
planvorming). 
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3. Versterking (beleidsthema) 
“crisisfundament”; 
Door samenwerking met VR BZO op 
de terreinen van MOTO en 
leeragentschap wordt gewerkt aan 
het verhoging van de kwaliteit en 
continuïteit van de regionale 
hoofdstructuur. 

 Door de samenwerking daar 
waar mogelijk te integreren 
dan wel te verhogen zodat 
functionarissen in beide 
regio’s getraind en 
geëvalueerd worden volgens 
dezelfde doctrines. Hierdoor 
kan bij grotere of langdurige 
inzetten de continuïteit 
geborgd worden door inzet 
van functionarissen uit de 
buurregio en kunnen we 
beter leren van elkaars 
inzetten t.b.v. onze eigen 
kwaliteit. 

 In 2018 hebben we in 
principe 1 MOTO 
programma voor Oost-
Brabant. 

 In 2018 hebben we 
afspraken over 
ondersteuning bij leer- en 
evaluatieactiviteiten binnen 
de VR’en BN en BZO. 

 

4. Bevorderen (beleidsthema) 
participatie burgers. 
Risicocommunicatie is hierin een 
belangrijk instrument zodat burgers 
de risico’s in hun omgeving kennen 
en weten wat ze eventueel zelf 
kunnen doen. 

 Door een stevig fundament 
te creëren voor 
risicocommunicatie, van 
waaruit kan worden verfijnd 
naar lokale behoeften. 

 Er is een kalender voor 
risicocommunicatie 
beschikbaar met 
bijbehorende content (op 
basis van de 
informatiebehoefte van 
inwoners) voor gemeenten 
en partners. 

 Er zijn afspraken gemaakt 
met gemeenten over 
risicocommunicatie van het 
vervoer van gevaarlijke 
stoffen per spoor en het 
betrekken van inwoners 
hierin. 

 

 

Wat zijn de kosten? 

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten 505 519 538 538 538 538

Opleiden en oefenen 151 183 183 183 183 183

Overige goederen en diensten 189 164 155 155 155 155

Subsidies

totaal lasten 845 866 876 876 876 876 

Baten

Salarissen en sociale lasten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 17

Subsidies -9 

totaal baten 8 0 0 0 0 0 

saldo -837 -866 -876 -876 -876 -876  
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 Bedrijfsvoering, BBN 

Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen Risicobeheersing, 
Incidentbestrijding en Crisisbeheersing & rampenbestrijding op de taakvelden P&O, 
Financiën, ICT, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de 
bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en 
de strategische beleidsontwikkeling.  
 
De ambitie van Bedrijfsvoering was, is en blijft een professionele partner te zijn die voor 
het bestuur, directie en management van toegevoegde waarde is. Dit betekent dat 
Bedrijfsvoering betrouwbaar, efficiënt en innovatief wil zijn. Gezien wat de externe en 
interne klanten vragen van Bedrijfsvoering om als Veiligheidsregio respectievelijk BBN 
een volwaardige ketenpartner te zijn, kan Bedrijfsvoering zonder investering in de 
versteviging van de organisatie deze ambitie niet geheel meer waarmaken. Dit zal met 
name ten koste gaan van het niet meer kunnen door ontwikkelen door het ontbreken van 
advieskracht in de organisatie, maar ook in de uitvoering van ‘going concern’ taken zal 
voelbaar zijn dat taken niet of niet meer volledig naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd. Een verdergaande samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering met 
VRBZO zal op onderdelen de organisatie helpen door vooral het probleem van 
kwetsbaarheid te reduceren, maar zal geen algehele oplossing hierin bieden.  
 
Context en relevante ontwikkelingen 

 In de achterliggende jaren van ook forse bezuinigingen op Bedrijfsvoering was de 
focus gericht op ‘de basis op orde krijgen’. 

 We willen een open en wendbare organisatie zijn die aansluit op de behoefte van 
de externe en interne klanten 

 We willen data gedreven gaan werken. Business Intelligence wordt waar mogelijk 
ingevoerd, op basis waarvan sturing en control kan worden verbeterd door 
gebruik te maken van te genereren gegevens uit systemen, welke worden 
geanalyseerd en veredeld tot management- c.q. bestuur informatie.  

 We willen transparant en aanspreekbaar zijn op de resultaten die we beloven en 
realiseren. Dit vereist een modern functionerend planning en control systeem met 
een adequaat ingericht stuur- en beheers instrumentarium.  

 In het organisch samenwerkingstraject met VRBZO realiseren we waar mogelijk 
en zinvol op alle disciplines van Bedrijfsvoering meer samenwerking. 

 We willen zaakgericht werken als werkprincipe in 2018 hebben ingevoerd.  
 
Hieronder geven wij aan welke activiteiten we willen doen in 2018 in het geval de 
middelen beschikbaar komen om deze taken uit te voeren. 
 
Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 

(Prestatie- indicatoren) 

1. Beweging van traditionele 
afdeling Financiën naar 
moderne afdeling Planning en 
Control 

 Bewustwording creëren 
 Verbinding maken en 

versterken 
 Adviesrol versterken 
 Samen optrekken met VRBZO 

 Afspraken over adviezen en 
tussentijdse rapportages 
worden consequent 
nagekomen. 

2. Verbeteren P&C systeem en 
bijbehorend instrumentarium 
(outputgestuurd i.p.v. input 
gestuurd) 

 Project opstarten 
 Betrokken actoren betrekken en 

sturingsvraag beantwoorden 
 Leren van goede voorbeelden 
 Samen optrekken met VRBZO 

 Nieuw systeem en nieuwe 
inrichting instrumentarium 
vastgesteld. 

3. Implementatie zaakgericht 
werken organisatie breed 
uitgevoerd 

 Project opgestart in 
samenwerking met 
Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost. 

 Join volledig geïmplementeerd 
 Alle medewerkers werken met 

Join en begrijpen wat 
zaakgericht werken betekent 

 Ontwikkeling van DIV naar 
(digitaal) informatiebeheer 
voltooid 

4. Informatiebeleidsplan 
vastgesteld op de organisatie 
die we willen/moeten zijn 

 ‘Paraplu’ ontwikkelen waar 
systemen onder hangen. 

 Informatiebeveiliging 
(privacywet) verder uitrollen 

 Uitvoering geven aan landelijk 

 Vastgesteld toekomstgericht 
informatiebeleidsplan 

 Nieuwe systemen ingevoerd en 
gekoppeld aan elkaar 
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programma 
informatievoorziening 

 Diverse Europese 
aanbestedingstrajecten starten 
(vervanging o.a. AG5, financieel 
systeem en 
personeelssysteem) 

 Samenwerking met VRBZO 
 

 

Wat zijn de kosten? 

BBN Bedrijfsvoering Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten 5.062 4.140 4.350 4.284 4.284 4.242

Overige personeelskosten 704 581 581 581 581 581

Opleiden en oefenen 359 325 328 321 321 321

Overige goederen en diensten * 1.950 2.093 1.869 1.916 1.922 1.928

Kapitaallasten 985 1.149 1.140 1.130 1.120 1.110

Kapitaallasten overige huisvesting pm pm pm pm pm

BDUR doorbetaling 2.305

Inkomens- en vermogensoverdrachten 262 162 214 214 214 214

Convenantgelden 490 578

Huisvestingkosten 2.055 2.167 2.107 2.107 2.107 2.107

Subsidies

totaal lasten 14.172 11.195 10.589 10.553 10.549 10.503 

Baten

Salarissen en sociale lasten 150 33 71 5 5 5

Overige personeelskosten

Overige goederen en diensten 25 15 15 15 15 15

Kapitaallasten 413 400 430 430 430 430

Convenantgelden

Huisvestingkosten 76 71 73 73 73 73

Subsidies

totaal baten 664 519 589 523 523 523 

saldo -13.508 -10.676 -10.000 -10.030 -10.026 -9.980  
 
*) Inclusief saldo financieringsfunctie € 369.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene 
Middelen. 
 
Toelichting: 
De BDUR-doorbetaling is met ingang van 2017 vervallen omdat deze wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. 
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Totale kosten Brandweer Brabant-Noord 

BBN  Totaal Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Risicobeheersing 2.562 2.594 2.770 2.710 2.710 2.710

Incidentbestrijding 20.051 20.778 21.161 21.363 21.321 21.563

Crisisbeheersing- en rampbestrijding 845 866 876 876 876 876

Bedrijfsvoering 13.803 11.195 10.589 10.553 10.549 10.503

Taakstelling -225 -276 -320 

totaal lasten 37.261 35.433 35.396 35.277 35.180 35.332 

Baten

Risicobeheersing 84 60 60 0 0 0

Incidentbestrijding 1.471 1.562 1.541 1.558 1.491 1.487

Crisisbeheersing- en rampbestrijding 8 0 0 0 0 0

Bedrijfsvoering 664 519 589 523 523 523

totaal baten 2.227 2.141 2.190 2.081 2.014 2.010 

Saldo Programma's -35.034 -33.292 -33.206 -33.196 -33.166 -33.322 

Algemene middelen

BDUR 5.267 5.057 5.106 5.106 5.106 5.106

Gemeentelijke bijdrage 28.332 26.635 27.442 27.442 27.442 27.442

Gemeentelijke bijdrage kazernes 665 711 661 652 642 632

Saldo financieringsfunctie -369 

Totaal algemene middelen 33.895 32.403 33.209 33.200 33.190 33.180 

Totaal saldo van baten en lasten -1.139 -889 3 4 24 -142 

Dotaties aan reserves 691 45 45 45 45 45

Onttrekkingen aan reserves 1.604 934 42 41 21 187

Saldo verrekening reserves 913 889 -3 -4 -24 142 

Resultaat -226 0 0 0 0 0  
 
Toelichting: Vanaf 2017 wordt de door te betalen Btw compensatie rechtstreeks verrekend met de gemeentelijke bijdrage. Mede 
hierdoor zijn de kosten van bedrijfsvoering € 2,3 mln. lager.  



 

24  Veiligheidsregio programmabegroting 2018 

 
BBN  EMU-saldo Bedragen x €  1.000,-

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Saldo van baten en lasten -889 3 4

Bij:

Afschrijvingen ten laste van exploitatie 3.615 3.570 3.719

Dotaties aan voorzieningen 0 0 0

Af:

Investeringen 4.611 3.329 2.961

Voorzieningen voorzover transacties met derden 0 0 0

Totaal Emu-saldo -1.885 244 762  
 
 
 

Nieuw beleid 

Er zijn voor BBN in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking 
tot nieuw beleid. 
 
 

 BBN 
Nieuw
beleid 

begroot 
2018

oud
voor

nieuw
Overige 

inkomsten
Inc. gem. 
bijdrage

Struc. 
gem. 

bijdrage

-€              -€             -€             -€           -€             

Onderwerp

 Totaal 

Dekking
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 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

 

Missie GHOR  

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! 

Context en relevante ontwikkelingen 

Onze nabije omgeving veranderd drastisch en in een hoog tempo. Denk bijvoorbeeld aan 
de transities op het sociaal domein, waarbij het speelveld voor de stakeholders van de 
GHOR als het gaat om sociale veiligheid (gemeenten, zorginstellingen, 
woningbouwcorporaties) anders wordt georganiseerd. Of de trend naar verdere 
schaalvergroting, van regionale naar bovenregionale samenwerkingsverbanden, als het 
gaat om de politie, landelijke meldkamer organisatie, infectieziekten bestrijding en 
medische milieukunde. Ook ontstaan nieuwe kansen als gevolg van innovatie, 
internettechnologie en ICT voor de crisisbestrijdingsorganisatie van de witte kolom. Of de 
inmiddels bekende nationale gedachtegang over de ‘participatiesamenleving’, waarbij 
van zowel burgers als overheid een nieuwe rolsverdeling wordt verwacht. Kortom; de 
wereld waarbinnen de GHOR haar regie en netwerkfunctie zal moeten waarmaken is niet 
meer die van gisteren.  
 
Een moderniseringsslag zien we ook terug in de aard van de huidige sociale 
vraagstukken en crises. Waar de GHOR zo’n 15 jaar terug haar bestaansrecht vooral 
ontleende aan de acute flitsrampen van die tijd (denk aan de vuurwerkramp in Enschede 
of de cafébrand in Volendam), hebben we steeds vaker te maken moderne vraagstukken 
en crises. Daarbij valt te denken aan de continue mondiale dreiging van infectieziekten 
(Ebola, MERS, Vogelgriep), grootschalige migratie, polarisatie, radicalisering en terreur. 
Of wanneer het gaat om bedreiging van de continuïteit van zorgverlening (denk aan de 
evacuatie van het VUMC, ijzel in de noordelijke provincies of uitval van ICT of nuts 
voorzieningen). Van het bekende ramptype van gisteren naar het onbekende crisistype 
van morgen. 
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Wat gaan we doen? (Resultaat) Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Flexibilisering: 
 In 2020 is de GHOR een 
organisatie die werkt vanuit de 
maatschappelijke vraag die op 
dat moment heerst. Dit houdt 
in dat er flexibel wordt 
ingespeeld op innovaties en 
ontwikkelingen in de 
maatschappij en de behoeften 
van de partners, in plaats van 
enkel in te spelen volgens de 
letter van de wet. 
 

Voor realisatie van de meerjaren 
ambitie ‘flexibilisering’ zijn voor 2018 
de volgende activiteiten voorzien: 

 
 Implementatie van uitkomsten 

van het onderzoek flexibilisering 
crisisorganisatie. 

 Advisering acute partners 
gebeurt op basis van 
risicogerichtheid en inzichten 
t.a.v. ‘nieuwe’ crises. 

 
 
 

 
 Overgenomen aanbevelingen 

zijn geïmplementeerd. 
 

 Advisering aan acute partners is 
bijgesteld o.b.v. 
risicogerichtheid en ‘nieuwe’ 
crises 

2. Grenzeloos samenwerken: 
Gezien bovengenoemde 
verandering in de aard van de 
toekomstige crises en de 
beweging naar 
risicogerichtheid zal de GHOR 
te maken krijgen met (steeds 
meer) andere en nieuwe 
partners. Dit houdt in dat er 
een verbreding optreedt van 
het netwerk, maar ook een 
verbreding van het proces. De 
GHOR zal hierbij 
omgevingsgericht handelen en 
een breed netwerk opbouwen 
om tijdens (nieuwe) incidenten 
en crises snel aansluiting te 
kunnen vinden bij betrokken 
partners. 
 

Voor realisatie van de meerjaren 
ambitie ‘grenzeloos samenwerken’ 
zijn voor 2018 de volgende 
activiteiten voorzien: 

 
 Voorbereidingen treffen 

eventuele taken GHOR in kader 
Omgevingswet. 

 Het netwerk van niet acute 
partners is uitgebreid met 
relevante partijen, gelet op de 
verbreding van het werkproces. 

 Ook zijn er samenwerkings-
afspraken met aangrenzende 
GHOR regio’s, waaronder 
Brabant-Zuidoost 

 
 
 
 

 Rol GHOR in het kader van de 
omgevingswet is helder. 
Beoogde werkwijze is 
geïmplementeerd. 

 Driejaarlijkse rapportage 
samenwerkingspartners GHOR 
2018. 

 Samenwerkingsafspraken met 
de omliggende GHOR regio’s 
op diverse thema’s. 

3. Optimalisering 
samenwerking: 
Om in de toekomst de 
verbinder te zijn tussen 
betrokken partners bij een 
(nieuwe) crisis dient de GHOR 
in de ‘koude’ fase te investeren 
in goede relaties met de 
betrokken partners. 

Voor realisatie van de meerjaren 
ambitie ‘optimalisering 
samenwerking’ zijn voor 2018 de 
volgende activiteiten voorzien: 
 
 Implementatie en live gaan van 

werkwijze en systematiek van 
informatiemanagement in de 
witte keten i.r.t. 
crisisbeheersing. 

 Het zorgrisicoprofiel vormt de 
basis voor advisering aan 
partners binnen de witte kolom. 
 

 
 
 
 

 Werkwijze en systematiek van 
informatiemanagement in de 
witte keten draait. 
 
 

 Advisering vindt plaats aan de 
hand van het zorgrisicoprofiel. 
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Wat zijn de kosten? 

GHOR Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Personeelslasten 1.159 1.208 1.247 1.247 1.247 1.247

Kapitaalslasten 10 86 84 84 84 84

Huisvestingskosten 182 230 233 233 233 233

Bedrijfskosten 384 553 560 560 560 560

Overhead incl. bestuurskosten 414 417 422 422 422 422

Dotatie voorziening 169

Taakstelling

totaal lasten 2.318 2.494 2.546 2.546 2.546 2.546 

Baten

Bijzondere baten 11

totaal baten 11 0 0 0 0 0 

Saldo Programma's -2.307 -2.494 -2.546 -2.546 -2.546 -2.546 

Algemene middelen

BDUR

Bijdrage kosten gemene rekening VR* 2.189 2.367 2.416 2.416 2.416 2.416

Bijdrage kosten gemene rekening GGD 118 127 130 130 130 130

Saldo financieringsfunctie

Totaal algemene middelen 2.307 2.494 2.546 2.546 2.546 2.546 

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

Dotatie aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0 0 

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2018 bestaat uit € 1.231.147 gemeentelijke bijdrage en € 1.184.475 BDUR-uitkering.  
 

Toelichting 
Zowel in het Beleidskader 2018 als in de Programmabegroting 2018 wordt geen nieuw 
beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR. Wijzigingen in begrotingsposten ten op zichtte van 
het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie. 
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GHOR EMU-saldo Bedragen x €  1.000,-

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Saldo van baten en lasten 0 0 0

Bij:

Afschrijvingen ten laste van exploitatie 86 84 84

Dotaties aan voorzieningen

Af:

Investeringen 0 36 36

Voorzieningen voorzover transacties met derden

Totaal Emu-saldo 86 48 48  
 
 
 

Nieuw beleid 

Zowel in het Beleidskader 2018 als in de Programmabegroting 2018 wordt geen nieuw 
beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR. Wijzigingen in begrotingsposten ten op zichtte van 
het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie. 
 
 

 GHOR 
Nieuw Dekking
beleid 

begroot 
2018

oud
voor

nieuw
Overige 

inkomsten

Inc. 
inwoner-
bijdrage

Struc. 
inwoner-
bijdrage

-€            -€             -€             -€           -€             Totaal 

Onderwerp
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 Gemeenschappelijk Meldcentrum 

Doel 

Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum 
voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en 
ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een 
efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van 
onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen.  
 
De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 

 Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van 
het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van 
managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 

 Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en 
vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen 
waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen 
aansturen. 

 Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 
en 2 genoemde taakgebieden. 

 Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlefunctie van het GMC, de 
uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en 
werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de 
programmabegroting van het GMC. 

 
Het beheer van het GMC wordt thans verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid 
van de politiechef van de eenheid Oost-Brabant De inhoudelijke verantwoordelijkheid van 
de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van 
operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende 
moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, 
politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot 
mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers. 
 

Wat gaan we doen? (Resultaat) Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Klant- en resultaatgericht 
beheer van het GMC ter 
ondersteuning van het 
doelmatig en effectief 
functioneren van politie, 
brandweer en 
ambulancehulpverlening in de 
Veiligheidsregio Brabant-
Noord. 

 Exploiteren van gebouw en 
technische infrastructuur. 

 Genereren van 
managementinformatie ten 
behoeve van een adequate 
taakuitoefening. 

 Ontwikkelen, voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van 
beleid met betrekking tot de 
exploitatie van gebouw, 
technische infrastructuur en 
managementinformatie. 

 Inrichten en uitvoeren van de 
controlefunctie van het GMC 
gericht op de doelmatige en 
rechtmatige uitvoering van de 
aan het GMC opgedragen 
taken. 

 P&C cyclus 
 Aristoteles 

2. Adequate communicatie- en 
informatievoorzieningen voor 
politie, brandweer en 
ambulancehulpverlening in 
Brabant-Noord. 

 Aanbieden, in stand houden en 
doorontwikkelen van onderlinge 
en vernieuwende 
communicatie- en 
informatiemogelijkheden en -
voorzieningen voor de 
doelmatige en effectieve inzet 
en aansturing van de 
hulpverleningsdiensten. 

 Ontwikkelen nieuw beleid en 
mogelijkheden 

3. Schaalvergroting/kwalitatieve 
doorontwikkeling GMC richting 
de MKOB/LMO 

 Samenwerking zoeken met 
GMK/VRBZO 

 Participeren in landelijke 
ontwikkelingen (LMO). 
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Wat zijn de kosten? 

GMC Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Huidig personeel 1.135 1.179 1.208 1.208 1.208 1.208

Rente 40 40 40 40 40

Opleiding en vorming 10 40 40 40 40 40

Huisvesting 473 541 565 565 565 565

Vervoer 12 16 16 16 16 16

Verbindingen & automatisering 990 1.030 1.054 1.054 1.054 1.054

Operationeel 6 40 40 40 40 40

Beheer 58 75 75 75 75 75

Overige lasten 1 221 224 224 224 224

totaal lasten 2.685 3.182 3.262 3.262 3.262 3.262 

Baten

Huidig personeel

Huisvesting 198 90 90 90 90 90

Overige baten 273

totaal baten 471 90 90 90 90 90 

Saldo  Programma's -2.214 -3.092 -3.172 -3.172 -3.172 -3.172 

Algemene middelen

RAV 130 131 131 131 131 131

Politie 1.624 1.634 1.677 1.677 1.677 1.677

Gemeenten 1.319 1.327 1.364 1.364 1.364 1.364

Bijdrage Meldkamer BZO 90

Saldo financieringsfunctie -31 

Totaal algemene middelen 3.132 3.092 3.172 3.172 3.172 3.172 

Totaal saldo van baten en lasten 918 0 0 0 0 0

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 81

Saldo dotaties en onttrekkingen 81 0 0 0 0 0 

Resultaat 999 0 0 0 0 0  
 
 
Toelichting 
Deze opstelling is gebaseerd op de ‘going concern’-situatie. Mutaties op deze begroting 
t.g.v. de besluitvorming omtrent het samenvoegingsplan zullen in separate 
begrotingswijzigingen worden ingediend. 

 
Lastenvolume 
Het geraamde lastenvolume voor 2018 is beperkt hoger dan het geraamde lastenvolume 
over 2017. Deze verhoging houdt verband met de groei van het aantal inwoners en de 
gehanteerde loon- en prijsindexering voor 2018.  

 
Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is het geraamde lastenvolume voor 2018 totaal  
€ 577.000 hoger. Dit hogere lastenvolume vloeit voornamelijk voort uit het terughoudende 
vervangingen- en uitgavenbeleid in 2016. De stelpost onvoorzien van € 174.000 is nog 
aangehouden. Afhankelijk van het tempo van de vervanging van investeringen, de 
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(netto)samenvoegkosten en additionele voor- of nadelen zal deze mogelijk ingezet gaan 
worden. 
  
 

GMC EMU-saldo Bedragen x €  1.000,-

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Saldo van baten en lasten 0 0 0

Bij:

Afschrijvingen ten laste van exploitatie 400 742

Dotaties aan voorzieningen 32

Af:

Investeringen 981 9.894

Voorzieningen voorzover transacties met derden 14

Totaal Emu-saldo -563 -9.152 0  
 

Nieuw beleid 

Op dit moment wordt het nieuwe beleid uitgewerkt door een financiële werkgroep, die 
met zorg tracht invulling te geven aan vraagstukken met betrekking tot de overlap tussen 
going concern en ontwikkeling. 
 
 

 GMC 
Nieuw Dekking
beleid 

begroot 
2018

oud
voor

nieuw
Overige 

inkomsten

Inc. 
inwoner-
bijdrage

Struc. 
inwoner-
bijdrage

1. De begroting is (nog) gebaseerd op het 
goïng concern principe. 
Feitelijk is het beleid gericht op de 
transitie naar één meldkamer Oost-
Brabant. De financiële effecten hiervan 
zijn op het moment van het opstellen van 
deze begroting nog niet uitgewerkt

-       -           -           -         -         

Onderwerp

 Totaal  
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 Bevolkingszorg 

Doel 

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de 
crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. 
Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te 
verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van 
Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er 
zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De 
veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen 
Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Zo coördineert de 
veiligheidsregio:   

 Opleiding, training en oefening van het regionale team Bevolkingszorg 
(Algemeen Commandant, Officier van Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd 
Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en het 
proces Communicatie; 

 De implementatie van het programma SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) 
om verwanten tijdig te informeren over het lot van hun dierbaren; 

 Multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent 
binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam 
(RBT). 

 Delen en ontsluiten van kennis en ervaringen van andere veiligheidsregio’s. 
 
De veiligheidsregio faciliteert:  

 Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van 
een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering 
(inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle 
overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.  

 De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak 
met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen 
Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden. 

 
De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document “Bevolkingszorg 
op orde 2.0”. Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 gaan we 
bij al onze OTO-producten reflecteren op dit thema en inhoudelijk doorvoeren in de 
werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast wordt extra geinvesteer in kennis op 
het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de 
crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit 
Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden.  
 
 
Context en relevante ontwikkelingen 

 Geen 
 

Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? 
(Prestatie- indicatoren) 

1. Verder professionaliseren van 
de organisatie van 
Bevolkingszorg 

 Opleiden, trainen en oefenen 
van functionarissen 
Bevolkingszorg 

  

 100% van de cruciale 
functionarissen Bevolkingszorg 
zijn opgeleid. 

2. Zelfredzaamheid onderdeel 
maken van de werkwijze van 
Bevolkingszorg 

 Ieder OTO-product bevat een 
onderdeel waarin aandacht aan 
dit thema wordt besteed 

 Uit de evaluaties van OTO-
producten blijkt dat de kennis 
over zelfredzaamheid is 
toegenomen. 

3. Kennis opdoen en delen met 
betrekking tot nafase 

 Opleiding en oefening 
functionaris Bevolkingszorg 

 Actief kennis delen op 
multidisciplinaire bijeenkomsten 

 Alle functionarissen binnen 
Bevolkingszorg met een directe 
link naar de nafase, zijn 
opgeleid; 

 Themadag nafase  
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Wat zijn de kosten? 

BZ Bevolkingszorg Bedragen x  €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten 212 195 216 216 216 216

Materieel & materiaal 13 10 10 10 10 10

Opleiden en oefenen 133 156 156 156 156 156

Overige goederen en diensten 42 36 36 36 36 36

Kapitaallasten 4 11 11 11 11 11

Convenantgelden

Subsidies

totaal lasten 404 408 429 429 429 429 

Baten

Salarissen en sociale lasten

Materieel & materiaal

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Convenantgelden

Subsidies

totaal baten 0 0 0 0 0 0 

saldo programma's -404 -408 -429 -429 -429 -429 

Algemene middelen

Gemeenten 417 420 434 434 434 434

Saldo financieringsfunctie

Totaal algemene middelen 417 420 434 434 434 434 

Totaal saldo van baten en lasten 13 12 5 5 5 5

Dotaties aan reserves 12 5 5 5 5

Onttrekkingen aan reserves

Saldo dotaties en onttrekkingen 0 -12 -5 -5 -5 -5 

Resultaat 13 0 0 0 0 0  

Toelichting:  

Bevolkingszorg beschikt over een egalisatiereserve waarin overschotten en tekorten 
worden gedoteerd of onttrokken. 
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BZ EMU-saldo Bedragen x €  1.000,-

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Saldo van baten en lasten 0 0 0

Bij:

Afschrijvingen ten laste van exploitatie 11 11 11

Dotaties aan voorzieningen 0 0 0

Af:

Investeringen 0 0 0

Voorzieningen voorzover transacties met derden 0 0 0

Totaal Emu-saldo 11 11 11  
 

Nieuw beleid 

Er zijn voor BZ in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking tot 
nieuw beleid. 
 
 

 BZ 
Nieuw Dekking
beleid 

begroot 
2018

oud
voor

nieuw
Overige 

inkomsten

Inc. 
inwoner-
bijdrage

Struc. 
inwoner-
bijdrage

-       -           -           -         -         

Onderwerp

 Totaal  
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4 Paragrafen 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is 
voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast 
te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven. 
 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

 

4.1.1 Weerstandscapaciteit 
 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de onderdelen in staat zijn om financiële 
tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven 
door hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot de 
potentiële risico’s. 

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg) 

Op 3 april 2013 jl. heeft het algemeen bestuur de ondergrens van de Algemene Reserve 
van de brandweer op €1,2 miljoen en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. De 
Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2016 € 1.700.000. Dit bedraagt 4,8% ten 
opzichte van het exploitatietotaal 2017. 

GHOR Brabant-Noord  

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op 
te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7,2% ten opzichte 
van het exploitatietotaal van 2017. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het 
begrotingstotaal (2018) is dit 7% van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de 
reserve binnen de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het 
exploitatietotaal). Het beleid is erop gericht dat de algemene reserve zich omstreeks de 
vastgestelde bandbreedte zal ontwikkelen. 
 

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord 
De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het gewijzigde BBV en maken deel uit van 
de jaarverantwoordingen en begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR 
worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is ervoor gekozen ook deze niet 
op te nemen. 
 
Kengetallen VR

Verloop van de kengetallen
Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Netto schuldquote 53% 65% 86% 83% 83% 83%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 53% 65% 86% 83% 83% 83%
Solvabiliteitsratio 26% 21% 17% 18% 18% 18%
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
 
Kengetallen BBN en Bevolkingszorg

Verloop van de kengetallen

Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Netto schuldquote 53% 60% 58% 54% 54% 54%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 53% 60% 58% 54% 54% 54%

Solvabiliteitsratio 26% 23% 24% 25% 25% 25%

Structurele exploitatieruimte BBN -2% -1% 0% 0% 0% 0%

Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg 3% 0% 0% 0% 0% 0%  
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Kengetallen GMC

Verloop van de kengetallen
Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Netto schuldquote 59% 126% 399% 399% 399% 399%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 59% 126% 399% 399% 399% 399%
Solvabiliteitsratio 23% 10% 4% 4% 4% 4%
Structurele exploitatieruimte 15% 0% 0% 0% 0% 0%  
 
“Netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten 
opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de 
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto 
schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor 
de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat 
beide kengetallen gelijk zijn. 
 
Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het 
investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of 
hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 
100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen 
een aandachtspunt is (oranje). De VR blijft op dit moment ruimschoots binnen de veilige 
marge onder de 100%. De cijfers van het GMC geven geen representatief beeld omdat er 
geen duidelijke prognose van de vlottende activa en het resultaat beschikbaar is. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid 
van de organisatie. De ratio van de VR en haar onderdelen geeft vooralsnog geen 
aanleiding tot zorgen; de toekomst zal uitwijzen hoe deze zich ontwikkelt en zich 
verhoudt tot gemiddelden. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele 
baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de 
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 
 
 

4.1.2 Risico’s 

Algemeen 

 
Schaalvergroting van meldkamers 
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn 
ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt 
geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke 
meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie 
van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico’s dat met zich meebrengt voor de deelnemende 
gemeenten binnen onze veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum 
en de meldkamer van de Brandweer is nog niet bekend, evenals de omvang daarvan. Het 
transitieakkoord geeft een aantal financiële kaders weer.  
 
Opschalingsruimten 
In het GMC bevinden zich de opschalingsruimten t.b.v. de multidisciplinaire bestrijding van 
incidenten. Het betreft onder andere ruimten voor het regionaal operationeel team en de secties 
van de verschillende diensten. In 2018 vindt de samenvoeging plaats van de meldkamers van de 
regio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost. Hiervoor dient het GMC verbouwd te worden en zullen 
de huidige opschalingsruimten komen te vervallen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze 
vervanging van de opschalingruimten plaats kan vinden in de loop van 2017. De instandhouding 
van de huidige opschalingsruimten is opgenomen binnen de huidige begroting van het GMC. De 
vervanging van de opschalingsruimten heeft financiële consequenties. Op dit moment kan nog niet 
aangegeven worden wat deze financiële consequenties zijn. Kosten met betrekking tot de tijdelijke 
opschalingsruimten in het kantoor van VR Brabant-Noord worden zo mogelijk meegenomen in de 
frictiekosten. 
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Brandweer Brabant-Noord 

 
“de toestand van het ijs” 
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur geïnformeerd 
over de “toestand van het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren aan de Veiligheidsregio 
in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het bijzonder opgedragen bezuinigingen. De 
directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht met een nadere analyse en voorstellen voor 
oplossing van knelpunten te komen.  
 
Eind 2016 kon nog geen volledige en systematische analyse van de knelpunten worden gegeven. 
Begin 2017 is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op het 
gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en heeft er in maart 2017 een 
landelijke visitatie van de Veiligheidsregio Brabant Noord plaatsgevonden. De directeur 
Veiligheidsregio acht het noodzakelijk om beide uitkomsten en de resultaten van het overleg met 
alle betrokken partijen inclusief de gemeenten in de integrale en veiligheidsregiobrede analyse van 
de knelpunten te betrekken. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 wordt 
een korte bestuursconferentie georganiseerd waarin analyses en samenhangende voorstellen ter 
oplossing van de knelpunten aan de orde zullen komen.  
 
Vanzelfsprekend zullen bij de voorstellen in de eerste plaats naar oplossingen worden gezocht door 
herallocatie van bestaande middelen, waaronder zo mogelijk herbestemming van reserves. De 
intentie en verwachting op dit moment is dat hiermee budgettair neutraal bestaande knelpunten 
voor 2017, 2018 en 2019 kunnen worden opgelost. Voor 2020 en latere jaren moet rekening 
worden gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van het Regionaal 
beleidsplan 2020 – 2023 en de eerder geformuleerde ambities van het bestuur van de 
Veiligheidsregio zullen de gevolgen van deze ambities voor de gemeentelijke bijdragen kunnen 
eind 2018 of begin 2019 in het op te stellen Beleidskader 2020 worden voorgelegd. 

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 

De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het versterken van 
externe veiligheid en industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming. Deze subsidie wordt 
jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit 
programma valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde gelden voor de 
duurzaamheidsagenda mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd van de beschikbare subsidie 
Impuls Omgevingsveiligheid. 
Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten aanmelden 
voor subsidie, waarvan maximaal € 100.000 door veiligheidsregio Brabant-Noord kunnen worden 
aangemeld.  
De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor de 
veiligheidsregio Brabant-Noord weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door beperkte 
uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer declarabele kosten te genereren dan het 
plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een maximale 
subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan € 40.000 zal voor veiligheidsregio Brabant-Noord geen 
financiële implicaties meebrengen.  
 
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen de 
veiligheidsregio’s naar het zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor versterking van 
de aandachtsgebieden externe veiligheid en industriële veiligheid bij gemeenten. 

Vennootschapsbelasting VpB 

Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies hebben de VR’s 
BDO ingeschakeld. Zij zijn in onderhandeling met de belastingdienst. Voor de aangifte zullen we 
ook gebruik maken van BDO en we zullen uitstel voor de aangifte aanvragen. D.w.z. dat de eerste 
aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment wachten we nog op antwoord van de 
belastingdienst.  
 
Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) 
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en decentrale 
overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken 
terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De tekortnorm is trapsgewijs 
teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. 
Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van 
de Wet Hof worden geconfronteerd. 
 
Detachering medewerkers 
Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de 
detacheringscontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige opzegging zou tot 
meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden. 
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Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel 
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers 
en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van 
brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller ontwikkelen dan de jaarlijkse 
reguliere indexeringen. 
 
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 definitief in beeld. 
 
Realisatie bezuiniging 5 fte meldkamer brandweer 
De bezuiniging van 5fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers is een proces dat  
landelijk wordt gecoördineerd. Daardoor is op dit moment niet duidelijk wanneer en of de besparing 
gerealiseerd kan worden. In de begrotingen voor 2017 en 2018 zijn incidentele dekkingen 
gevonden binnen de bestaande middelen. Bij bespreking van de knelpunten voor de 
meerjarenbegroting zal ook de haalbaarheid van deze bezuiniging aan de orde gesteld moeten 
worden. 
 
Additionele capaciteit ten behoeve van de vorming van de LMO 
De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO behelst onder andere de doorvoering van de 
businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in 
verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en coördinatieregelingen 
tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Dit proces zal een aanzienlijke 
capaciteitsinzet vragen, die nu nog niet kwantificeerbaar is en zich vertaalt in een risico in de 
kostensfeer. 
 

GHOR Brabant-Noord  

 

Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
Door een wijziging in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) 
zijn er consequenties voor de huidige werkwijze van de OvD-G, de Geneeskundige 
Combinatie en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. In januari 2016 is de 
implementatie gestart. Gedurende het jaar zijn er afspraken aangepast, zijn de 
inzetcriteria van de OvDG-en gewijzigd en nadere afspraken m.b.t. vacatiegelden van 
andere functies gemaakt. Voor het GGB is een overgangsperiode afgesproken tot en met 
2018, ook budgettechnisch. De structurele effecten zullen na evaluatie in 2018 zichtbaar 
worden. 
 
BPM-teruggave 
Door nieuwe handelwijzen van de RDW kan alleen een bij de KvK-ingeschreven 
organisatie voertuigen op naam van de organisatie registreren. De GHOR heeft geen 
KvK-nummer. Als gevolg hiervan kan er geen bpm-teruggave van de nieuw aan te 
schaffen 'ambulance-' voertuigen verkregen worden. Er is door een juridisch adviseur 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Er is eind 2016 een vervolgonderzoek 
opgestart. 
 
Infectieziekte 
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico’s en een uitbraak hiervan 
kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen. 
 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

Frictiekosten 

Tijdens de verbouwing van de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch wordt de meldkamer van 
Brabant Noord tijdelijk ondergebracht op de locatie van de meldkamer Zuid Oost Brabant 
aan de Mathildelaan te Eindhoven. Dit om de voortgang van de verbouwing te 
bevorderen en de overlast van de operatie te beperken. 
Deze verhuizing brengt extra kosten met zich mee. Gedacht kan worden aan 
desinvesteringskosten, investeringen in de tijdelijke huisvesting onder aftrek van lagere 
exploitatiekosten, reiskosten. De kosten van deze verhuizing zijn ingeschat op ca.  
€ 400.000. Daarnaast zullen de actuele investeringen buiten gebruik gesteld worden.  
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Dit vindt plaats in 2017 bij aanvang van de verbouwing. De kosten hiervan worden 
geschat op ca.€ 500.000. Daarnaast worden er nog kosten verwacht in relatie tot de 
tijdelijk verhuizing die op dit moment nog niet bekend zijn.  
De frictiekosten worden meegenomen in het eerder genoemde samenvoegingsplan 
meldkamers Oost-Brabant. 
 
 
Bevolkingszorg 

Geen bijzondere risico’s te melden 
 
 
 

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's 

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg) 

Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of 
eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. 
Daartoe is op dit moment geen aanleiding. In de loop van 2017 zal de nota worden 
herzien. 

GHOR Brabant-Noord 

De risico’s en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht. 
De omvang van de huidige risico’s is onbekend. De algemene reserve is bedoeld als 
financiële buffer. Het plafond is gesteld op 7% van het exploitatietotaal. Het Algemeen 
Bestuur besluit over eventuele mutaties in de algemene reserve. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het 
begrotingstotaal (2018) is dit 7% van het lastenvolume. 
 

 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg) 

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale 
organisatie. Het materiaal is in een beheerssysteem ondergebracht om het onderhoud 
planmatig uit te voeren. 

GHOR Brabant-Noord 

De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart 
voor Brabant. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

In het kader van de toekomstige samenvoeging van het GMC en de GMK wordt het 
huidige vestigingspand van het GMC ingrijpend verbouwd. De plannen hiervoor zijn 
onderdeel van het samenvoegingsplan. De ontwikkeling met betrekking tot de 
samenvoeging betekent dat er geen noodzaak meer is om een voorziening ten behoeve 
van groot onderhoud op te nemen in onderhavige begroting. Deze is dan ook komen te 
vervallen in 2016 en het saldo is toegevoegd aan het resultaat 2016 (€ 198.000). 
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 Financiering 

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg) 

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm 
voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting 
van het betreffende jaar uitgangspunt. 
 

Berekening Renterisiconorm BBN bedragen * € 1.000

Jaar 2018 2019 2020 2021

Begrotingstotaal 35.875 35.755 35.659 35.811

Percentage (norm voor GR) 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Renterisiconorm 7.175 7.151 7.132 7.162

Overzicht renterisiconorm

Renteherzieningen 70 40 40 20

Aflossingen 1.000 1.000 1.000 1.000

Renterisico 1.070 1.040 1.040 1.020 

Renterisiconorm 7.175 7.151 7.132 7.162

Ruimte onder renterisiconorm 6.105 6.111 6.092 6.142 

- De aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet 

  in dit overzicht opgenomen.  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm ligt. In 
bovenstaand overzicht is herfinanciering van deze leningen en nieuwe investeringen het 
uitgangspunt. Er zijn op dit moment geen beleidsvoornemens ten aanzien van het 
risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het huidige beleid bestaat uit het actief 
monitoren van de financieringsbehoefte. 
 

GHOR Brabant-Noord 

De kas- en bankmutaties lopen via een nevenrekening van de GGD Hart voor Brabant. 
De GGD Hart voor Brabant heeft geen renterisico en voldoet daarmee aan de wettelijke 
renterisiconorm. De GGD Hart voor Brabant hanteert een treasurystatuut t.b.v. de 
beheersing van financiële risico’s, liquiditeit-risico’s en krediet-risico’s. Het treasurystatuut 
en de financiële verordening zijn in 2015 geactualiseerd. 
 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
Berekening Renterisiconorm GMC bedragen * € 1.000

Jaar 2018 2019 2020 2021

Begrotingstotaal 3.262 3.262 3.262 3.262

Percentage (norm voor GR) 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Renterisiconorm 652 652 652 652

Overzicht renterisiconorm

Renteherzieningen

Aflossingen

Renterisico 0 0 0 0 

Renterisiconorm 652 652 652 652

Ruimte onder renterisiconorm 652 652 652 652  
 
Ultimo 2013 is door de politie een langlopende lening tegen een lage rente verstrekt. 
Uiterlijk op 31 december 2018 moet deze langlopende lening zijn afgelost. Afspraken 
omtrent deze aflossing zijn onderwerp van gesprek tussen de betrokken partijen. 
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Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille 

De afspraken die de betrokken partijen nog dienen te maken omtrent de hierboven 
genoemde aflossing, hangen zeer nauw samen met de afspraken die zij op basis van het 
samenvoegingsplan dienen te maken. 
 
 

 Bedrijfsvoering 

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven. 
 

Beroepsformatie per  product / programma

Totaal

FTE's

2018

Totaal

FTE's

2019

Totaal

FTE's

2020

Totaal

FTE's

2021

BBN Risicobeheersing 36,70 36,70 36,70 36,70

BBN Incidentbestrijding 96,97 96,97 96,97 96,97

BBN Ondersteuning Brandweerprocessen 51,26 51,26 51,26 51,26

BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 5,20 5,20 5,20 5,20

BBN Bedrijfsvoering 38,77 38,77 38,77 38,77

GHOR 11,46 11,46 11,46 11,46

GMC 14,50 14,50 14,50 14,50

BZ 1,20 1,20 1,20 1,20

Totaal 256,06 256,06 256,06 256,06  
 

De samenwerking met GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD-en kent 
efficiencywinst als gevolg van efficiënter werken en aansturen. Daarom is een halve 
(management)formatieplaats vrijgevallen per 2017. 
 
Naast de beroepsformatie zijn voor het onderdeel brandweer vrijwilligers in dienst. Deze 
vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand 
overzicht een opgave van het aantal vrijwilligers per team. 
 

Brandweervrijwilligers

Aantal

2018

Aantal

2019

Aantal

2020

Aantal

2021

Team 1 324 324 324 324

Team 2 274 274 274 274

Team 3 324 324 324 324

Totaal 922 922 922 922  
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 Verbonden partijen 

Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte 
financiële implicaties, wordt geen expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen, 
anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting. Veiligheidsregio Brabant-Noord 
heeft de volgende verbonden partijen: 

Brandweer Brabant-Noord 

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem 

Op 1 januari 2013 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn deuren geopend. Het 
IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de 
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen 
bestuur bestaande uit de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. 
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV: 

 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid; 
 Bureau Veiligheidsberaad; 
 Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR); 
 Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR); 
 Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe). 

 
Veiligheidsberaad te Arnhem 
Het Veiligheidsberaad is 10 februari 2007 opgericht. De voorzitters van Nederlandse 
veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, hebben hun gezamenlijke koers 
bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s.  
Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio’s krachtig ter hand nemen. 
De voorzitters van veiligheidsregio’s spannen zich in om, samen met de partners in de 
regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Veiligheidsregio’s moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde, 
democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de 
veiligheidsregio’s is dat van verlengd lokaal bestuur. 
Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van 
veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om 
afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

Brandweer Nederland te Arnhem 

Vanaf 1 november 2012 is Brandweer Nederland de nieuwe naam van het 
samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van 
Brandweercommandanten. Landelijke problemen pakken we samen aan, met oog voor 
regionale verschillen. Zo bundelen we onze krachten, kennis en kunde rondom thema's 
die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle 
brandweermensen baat bij hebben. 

GHOR Brabant-Noord 

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

De politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de VR 
Brabant-Noord. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie 
Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie. Ingevolge de wet veiligheidsregio's 
moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Dit moment is afhankelijk 
van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet LMO. 
 
Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied 
van de crisiscommunicatiepool en de slachtofferinformatie-systematiek wordt 
deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een convenant 
met het Rode Kruis in de maak. 
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5 Financiële begroting 

De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een 
uiteenzetting van de financiële positie van de pijlers (BBN, GHOR, GMC en BZ) binnen de 
Veiligheidsregio. 
 

 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio 

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën Bedragen x  €  1.000,-

TOTAALOVERZICHT FINANCIËN

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Lasten

BBN 37.261 35.433 35.396 35.277 35.180 35.332

GHOR 2.318 2.494 2.546 2.546 2.546 2.546

GMC 2.685 3.182 3.262 3.262 3.262 3.262

BZ 404 408 429 429 429 429

totaal lasten 42.668 41.517 41.633 41.514 41.417 41.569 

Baten

BBN 2.227 2.141 2.190 2.081 2.014 2.010

GHOR 11 0 0 0 0 0

GMC 471 90 90 90 90 90

BZ 0 0 0 0 0 0

totaal baten 2.709 2.231 2.280 2.171 2.104 2.100 

Saldo Programma's -39.959 -39.286 -39.353 -39.343 -39.313 -39.469 

Algemene middelen

BBN 34.264 32.403 33.209 33.200 33.190 33.180

BBN Saldo financieringsfunctie -369 0 0 0 0 0

GHOR 2.307 2.494 2.546 2.546 2.546 2.546

GHOR Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0

GMC 3.163 3.092 3.172 3.172 3.172 3.172

GMC Saldo financieringsfunctie -31 0 0 0 0 0

BZ 417 420 434 434 434 434

Totaal algemene middelen 39.751 38.409 39.361 39.352 39.342 39.332 

Totaal saldo van baten en lasten -208 -877 8 9 29 -137 

Dotatie aan reserves

BBN 691 45 45 45 45 45

GHOR 0 0 0 0 0 0

GMC 0 0 0 0 0 0

BZ 0 12 5 5 5 5

subtotaal dotaties 691 57 50 50 50 50 

Onttrekking aan reserves

BBN 1.604 934 42 41 21 187

GHOR 0 0 0 0 0 0

GMC 81 0 0 0 0 0

BZ 0 0 0 0 0 0

subtotaal onttrekkingen 1.685 934 42 41 21 187 

Saldo verrekening reserves 994 877 -8 -9 -29 137 

Resultaat 786 0 0 0 0 0  
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De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel: 
Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €  1.000,-

Jaarrekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

BBN

BDUR 5.267 5.057 5.106 5.106 5.106 5.106

Gemeentelijke bijdrage algemeen 28.332 26.635 27.442 27.442 27.442 27.442

Gemeentelijke bijdrage kazernes 665 711 661 652 642 632

Saldo financieringsfunctie -369 

Subtotaal 33.895 32.403 33.209 33.200 33.190 33.180 

GHOR

Bijdrage kosten gemene rekening VR* 2.189 2.367 2.416 2.416 2.416 2.416

Bijdrage kosten gemene rekening GGD 118 127 130 130 130 130

Saldo financieringsfunctie

Subtotaal 2.307 2.494 2.546 2.546 2.546 2.546 

GMC

Bijdrage Gemeenten 1.319 1.327 1.364 1.364 1.364 1.364

Bijdrage RAV 130 131 131 131 131 131

Bijdrage Politie 1.624 1.634 1.677 1.677 1.677 1.677

Bijdrage Meldkamer BZO 90

Saldo financieringsfunctie -31 

Subtotaal 3.132 3.092 3.172 3.172 3.172 3.172 

BZ

Gemeentelijke bijdrage 417 420 434 434 434 434

Saldo financieringsfunctie

Subtotaal 417 420 434 434 434 434 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.751 38.409 39.361 39.352 39.342 39.332 

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2018 bestaat uit € 1.231.147 gemeentelijke bijdrage en € 1.184.475 BDUR-uitkering.  
 
 
 

 Financiële positie 

 

5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg) 

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 personeel dat voor 1 januari 2011 bij de 
gemeenten in dienst was worden de FLO-kosten jaarlijks doorbelast aan de betreffende 
gemeente. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume 
jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen. 
 
GHOR Brabant-Noord 
Voor 2018 zijn geen procedures voorzien zoals wachtgeld of FPU waar 
arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien. Voor de reeds bestaande restant 
verplichtingen is een voorziening gevormd (zie hoofdstuk 2). 
 
Gemeenschappelijk Meldcentrum 
De aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn gepresenteerd onder de personele 
lasten. 
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5.2.2 Investeringen 

Brandweer Brabant-Noord 

Investeringen 2018 - 2021 BBN Bedragen in euro's

2018

Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren pm

Overige huisvesting pm

Hydraulisch redgereedschap 48.257

Standaardbepakkingsmaterialen 200.000

Ademluchtmateriaal 288.511

Uitrukpakken 25.800

Werkplaatsuitrusting 100.000

TS 4x4 363.000

TS 4x2 (4x) 1.355.200

Dienstvoertuigen 435.975

Deco container 150.000

OGS container 150.000

Haakarmbak met kraan 35.000

Poederaanhanger 12.000

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 40.000

Nieuwbouw kazerne Ravenstein: inventaris en inrichting 125.000

Totaal 2018 3.328.743

2019

Hydraulisch redgereedschap 30.714

Standaardbepakkingsmaterialen 79.635

Ademluchtmateriaal 268.432

Uitrukpakken 16.000

Werkplaatsuitrusting 100.000

Duikmateriaal 84.500

TS 4x4 363.000

TS 4x2 (2x) 677.600

Dienstvoertuigen 236.450

Dienstbus-PM wagen 34.000

Haakarmvoertuig 160.650

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 45.000

Nieuwbouw kazerne Oeffelt: inventaris en inrichting 90.000

Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting 160.000

Nieuwbouw kazerne Uden: autowerkplaats , arbeidshygiëne 220.000

Nieuwbouw kazerne Uden: ademluchtwerkplaats 300.000

Nieuwbouw kazerne Uden: kantoor 95.000

Totaal 2019 2.960.981  
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2020

Hydraulisch redgereedschap 64.737

Standaardbepakkingsmaterialen 53.031

Ademluchtmateriaal 349.483

Uitrukpakken 104.240

Werkplaatsuitrusting 100.000

Waterongevallenwagen 115.000

Duikmateriaal 17.600

Dienstvoertuigen 102.950

Redvoertuig (HW-AL) 756.000

Waterongevallenboot 35.000

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 380.000

Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris 170.000

Totaal 2020 2.248.041 

2021

Hydraulisch redgereedschap 52.506

Standaardbepakkingsmaterialen 173.751

Ademluchtmateriaal 259.896

Uitrukpakken 70.400

Werkplaatsuitrusting 100.000

Oppervlaktereddingsteam (ORT) 12.850

Dienstvoertuigen 156.875

Dienstbus-PM wagen 84.000

Poederaanhanger 12.000

Schuimbluscontainer 80.000

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 95.000

Totaal 2021 1.097.278  
 

Investeringen 2018 - 2021 BBN Bedragen in euro's

2018 3.328.743

2019 2.960.981

2020 2.248.041

2021 1.097.278

Totaal 9.635.043  
 
Toelichting: 
 
Materieel en Materiaal 
Inmiddels is door de afdelingen Incidentbestrijding en Ondersteuning 
brandweerprocessen een meerjarig investeringsplan opgesteld voor materieel en 
materiaal op basis van de nieuwe repressie waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe 
ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting. In 2016 en 2017 is een flinke 
inhaalslag gemaakt bij het realiseren van de investeringen conform deze plannen. 
 
Huisvesting 
Voor de investeringen op het gebied van huisvesting is inmiddels een inventarisatie 
gedaan waaruit een meerjarig investeringsplan is opgesteld waaruit deze investeringen 
voortvloeien. 
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GHOR Brabant-Noord 

 
Investeringen 2018 - 2021 GHOR Bedragen in euro's

2018

2019 Auto met communicatie apparatuur 36.000                       

2020 Auto met communicatie apparatuur 36.000                       

2021

Totaal                        72.000  
 
 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
Investeringen 2018 - 2021 GMC Bedragen in euro's

2018

Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren p.m.

restant ICT 1.963.000                  

restant Huisvesting 6.715.000                  

reastant Inventaris 1.216.000                  

Totaal 2018                   9.894.000  
 

Investeringen 2018 - 2021 GMC Bedragen in euro's

2018 9.894.000                  

2019 -                                

2020 -                                

2021 -                                

Totaal                   9.894.000  
 

Toelichting 

De investeringen zijn bepaald op basis van de 2e begrotingswijziging 2016 Bij 
bovenstaande investeringen is rekening gehouden met investeringen en/of aanpassingen 
rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers. 
Op het moment van opstellen van deze begroting is er nog geen volledig zicht op de 
komende investeringen en de daaraan verbonden kosten. Er is een concept business 
case opgemaakt waarin ook de investeringsraming is opgenomen voor de samenvoeging 
van de meldkamers. 
 

Bevolkingszorg 

 
Investeringen 2018 - 2021 BZ Bedragen in euro's

2018

2019

2020

2021

Totaal 0  
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5.2.3 Verloop reserves 

Brandweer Brabant-Noord 

 
 BBN Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

Algemene reserve 1.700.001 1.700.001 1.700.001 1.700.001 1.700.001 

Bestemmingsreserves

Activiteitenbudget vrijwilligers 0 0 0 0 0

Convenantgelden VR 0 0 0 0 0

Huisvesting 81.293 -34.498 46.795 -33.192 13.603 -13.603 0 0

Kwaliteitsverbetering

brandweeronderwijs
131.564 131.564 131.564 131.564 131.564

Locatie onafhankelijke

bluswatervoorziening
2.409.611 2.409.611 2.409.611 2.409.611 2.409.611

Materieel IFV 87.281 -7.465 79.816 -7.465 72.351 -7.465 64.886 -7.465 57.421

Kapitaallasten Materieel & 

Materiaal
2.182.421 2.182.421 2.182.421 2.182.421 2.182.421

Realistisch oefenen 63.614 45.000 108.614 45.000 153.614 45.000 198.614 -135.000 63.614

Inc. dekkking bijdr. GEO (IFV) 0 0 0 0 0

Subtotaal 4.955.784 3.037 4.958.821 4.343 4.963.164 23.932 4.987.096 -142.465 4.844.631 

Totaal reserves 6.655.785 3.037 6.658.822 4.343 6.663.165 23.932 6.687.097 -142.465 6.544.632  
 
Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers 
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd 
met de vorming van de reserve activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de 
budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 
het volgende begrotingsjaar. 
 
Reserve Convenantgelden Veiligheidsregio 
Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van 
ontwikkeltrajecten die daaruit volgen. De reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is een plan opgesteld voor de afbouw van de 
reserve in 2017. Per 31 december 2016 een saldo van € 970.534 resulteert. 
 
Reserve Huisvesting 
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voorvloeien uit de verbouwing van 
het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020. 
 
Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant 
Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er 
jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De 
gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het 
brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2016 is € 125.564. De 
reserve zal o.a. worden ingezet om de kosten van een pilotproject met digitaal 
lesmateriaal te dekken. 
 
Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening 
De hoogte van deze reserve bedraagt ruim € 2,4 mln. De reserve is bedoeld om tot 
afkoop van de brandkranen te komen als het AB daartoe besluit. 
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Reserve Materieel IFV (haakarmvoertuig) 
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een 
vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het 
activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en 
met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie. 
 
Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal 
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 610.000 
is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; dit was € 16.000 minder dan 
begroot, aangezien het werkelijke overschot minder groot is dan voorzien. De stand van 
de reserve per 31 december 2016 is € 2.182.421. 
In 2016 is een onderzoek gedaan naar de gewenste hoogte van de reserve, waarvan de 
bevindingen meegenomen zullen worden in de Bestuursconferentie op 7 juli as. 
 
Reserve realistisch oefenen 
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks 
wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 45.000 in 2016) gedoteerd aan de 
reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de 
werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2018. 
 

GHOR Brabant-Noord 

 
 GHOR Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

Algemene reserve 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 

Bestemmingsreserves

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal reserves 178.000 0 178.000 0 178.000 0 178.000 0 178.000  

Toelichting 

De GHOR heeft een Algemene reserve ad € 178.000. Er zijn geen beoogde structurele 
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve. 
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Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
 GMC Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

Algemene reserve 226.665 226.665 226.665 226.665 226.665 

Bestemmingsreserves

doorontwikkeling gmc 

Informatievoorziening (2010)
0 0 0 0 0

transitiekosten reserve 

samenvoeging
250.854 250.854 250.854 250.854 250.854

Project samenvoegen GMS 0 0 0 0 0

Subtotaal 250.854 0 250.854 0 250.854 0 250.854 0 250.854 

Totaal reserves 477.519 0 477.519 0 477.519 0 477.519 0 477.519  
 

Toelichting 

Het verloop van de reserves is bepaald op basis van het going concern principe. Hierbij is 
(nog) geen rekening gehouden met gevolgen rondom de samenvoeging van de 
bestaande meldkamers. 
 

Bevolkingszorg 

 
 BZ Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

Algemene reserve 0 0 0 0 0 

Bestemmingsreserves

Reserve Bevolkingszorg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Subtotaal 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 

Totaal reserves 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000  
 
 
Reserve Bevolkingszorg 
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start 
van de activiteiten in 2015, middels de 3e wijziging Programmabegroting 2015), heeft het 
Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 
150.000, waaraan Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg 
worden toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het saldo per 31 december 2015 was 
gelijk aan het plafond: € 150.000. Gezien het resultaat van 2016 treden er geen 
wijzigingen op en was het saldo per 31 december 2016 ongewijzigd gelijk aan € 150.000. 
 
 
 



 

Veiligheidsregio programmabegroting 2018  51 

 
 

5.2.4 Verloop voorzieningen 

Brandweer Brabant-Noord 

 
 BBN Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

FLO* 98.640 8.000 106.640 8.000 114.640 8.000 122.640 8.000 130.640

Personeel 406.269 406.269 406.269 406.269 406.269

Totaal voorzieningen 504.909 8.000 512.909 8.000 520.909 8.000 528.909 8.000 536.909 

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het  ABP ontvangen worden.  
 

Toelichting 

Voor een aantal personeelsleden zijn conform afspraken verplichtingen opgenomen in 
een voorziening. Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn. 
 

GHOR Brabant-Noord 

Toelichting 

In 2016 zijn personele regelingen getroffen waarvan voor één persoon de restant 
verplichtingen welke lopen tot en met het jaar 2019. Deze voorziening staat op de balans 
van GGD Hart voor Brabant. 
 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
 GMC Bedragen in euro's

Omschrijving
Saldo

31-12-17
Mutaties

Saldo

31-12-18
Mutaties

Saldo

31-12-19
Mutaties

Saldo

31-12-20
Mutaties

Saldo

31-12-21

Voorziening groot onderhoud 0 0 0 0 0

Totaal voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Er is geen voorziening groot onderhoud meer. Deze is komen te vervallen omdat het 
pand aan de Gruttostraat te ’s-Hertogenbosch verbouwd wordt in 2017-2018. 
 

Bevolkingszorg Brabant-Noord 

 

Toelichting 

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd. 
 



 

52  Veiligheidsregio programmabegroting 2018 

 
 

5.2.5 Financiering 

Brandweer Brabant-Noord 

 
 BBN Bedragen in euro's

Naam geldgever
Datum 

opname

Loop-

tijd

Oorspronkelijk

bedrag

Restant

1-1-2018

Aflossing

2018

Restant

31-12-2018

Rente-

percentage

Rente 

Boekjaar

BNG 1-3-2017 10 jaar 10.000.000 9.500.000 1.000.000 8.500.000 0,46% 42.550

Gemeente Bernheze en kazerne 

Nistelrode (appartementsrecht)
31-12-2013 div. 1.207.371 1.076.175 32.799 1.043.376 4,00% 41.735

Gemeente Bernheze en kazerne 

Heeswijk-Dinther
31-12-2013 div. 340.612 295.598 11.504 284.094 4,00% 11.404

Gemeente en kazerne Boxmeer 31-12-2013 div. 977.402 842.588 33.704 808.884 3,50% 28.311

Gemeente Cuijk en kazerne 

Haps
31-12-2013 div. 583.526 542.886 10.160 532.726 3,50% 18.645

Gemeente en kazerne Grave 31-12-2013 div. 1.544.506 1.390.480 38.507 1.351.974 3,50% 47.319

Gemeente en kazerne Haaren 

(appartementsrecht)
31-12-2013 div. 1.857.188 1.703.791 38.349 1.665.442 3,50% 58.290

Gemeente Haaren en kazerne 

Helvoirt
31-12-2013 div. 621.147 568.657 13.123 555.534 3,50% 19.444

Gemeente en kazerne Sint-

Michielsgestel
31-12-2013 div. 2.289.772 2.008.499 70.318 1.938.181 4,00% 77.527

Totaal geldleningen 19.421.524 17.928.674 1.248.463 16.680.211 345.225 

248.463 16.431.749 Restant 31-12-2019aflossing 2019:  

Toelichting 

Voor de financiering van de investeringen wordt gebruik gemaakt van overtollige liquide 
middelen. Indien nodig worden langlopende geldleningen aangetrokken. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
 GMC Bedragen in euro's

Naam geldgever
Datum 

opname

Loop-

tijd

Oorspronkelijk

bedrag

Restant

1-1-2018

Aflossing

2018

Restant

31-12-2018

Rente-

percentage

Rente 

Boekjaar

Politie 1-12-2013 5 jaar 2.858.000 2.858.000 0 2.858.000 1,10% 31.438  
 

Toelichting 

Met betrekking tot de aflossing van de eerder genoemde zullen afspraken worden 
gemaakt tussen de betrokken partijen, om tijdige aflossing van de openstaande lening 
mogelijk te maken. 
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6 Bijlage, Lijst met afkortingen 

AVLS Automatisch Voertuigen Locatie Systeem 
AC Algemeen Commandant 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
BDUR Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen 
BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
BTEV Besluit Transport Externe Veiligheid 
BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) 
BOT Brandweer Opvang Team 
BRZO Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 
BZ Bevolkingszorg 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement 
COO Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau 
COPI Commando Plaats Incident 
CvD Commandant van Dienst 
CRIB Centraal Registratie en Informatiebureau 
DTO Defensie Telematica Organisatie 
EMU-saldo Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie 
ESF Europees Sociaal Fonds 
GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GMC Gemeenschappelijk Meld Centrum 
GMS Gemeenschappelijk Meld Systeem 
GPS Global Position System (navigatie middels satelliet) 
GRIP Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure 
GWT Groot water transport 
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
HIN/HON Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg 
HOvD Hoofd Officier van Dienst 
IFV  Instituut Fysieke Veiligheid 
MKA Meldkamer voor Ambulancezorg 
MKB Meldkamer Brandweer 
MKP Meldkamer Politie 
NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit 
OGS Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 
OMS Openbaar brand Meld Systeem 
OvD Officier van Dienst 
OIV Officier Informatie Voorziening 
OT Operationeel Team 
PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen 
PG Publieke Gezondheid 
PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
RAV Regionale Ambulance Voorziening 
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
ROP Regeling Operationele Procedures 
ROL Regeling Operationele Leiding 
SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening 
THV Technische Hulpverlening 
V&J Veiligheid & Justitie 
VR Veiligheidsregio 
VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport 
WABO Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht 
WKR Werkkostenregeling 
WMB Wet Milieu Beheer 
WPG Wet Publieke Gezondheid 
WRO Wet Ruimtelijke Ordening 
WRZO Wet Rampen en Zware Ongevallen 
WVD Waarschuwings- en VerkenningsDienst 
WVR Wet Veiligheidsregio’s 
ZiROP Ziekenhuis Rampen Opvang Plan 
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Aan : Algemeen Bestuur  Datum : 7 juli 2017 Bijlage(n) : 1 

Steller : E. van Creij Onderwerp : 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2017 

Aanleiding 

Jaarlijks wordt in het KMT de Beheersbegroting vastgesteld, waarin de exploitatiebudgetten en de 
investeringsbudgetten voor het komende jaar zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij zijn de 
voorcalculaties bij de Programmabegroting. De budgetten van Brandweer Brabant-Noord (BBN) 
en Bevolkingszorg (BZ) worden nu in 2017 geactualiseerd op basis van: 

 een nieuwe prognose van het benodigde salarisbudget; 

 actuele investeringsplannen met de bijbehorende kapitaallasten; 

 noodzakelijke aanpassingen op basis van de realisatiecijfers uit 2016. 

 

De 1e begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft betrekking op de 
onderdelen Brandweer, Bevolkingszorg (budgettair-neutraal) en de GHOR (verlaging bijdrage). De 
begrotingswijziging is bedoeld om de Beheersbegroting en de Programmabegroting voor 2017 met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Het totale lastenvolume van de onderdelen Brandweer en 
Bevolkingszorg bedraagt (na wijziging) voor 2017 € 36.422.106. Het lastenvolume van de GHOR 
(na wijziging) komt uit op € 2.411.000. De significante verschillen worden hierna toegelicht. In de 
bijlage is een compleet overzicht van de Programmabegroting 2017 en de 1e wijziging 2017 
opgenomen. 

 

BBN exploitatiebudgetten 

Indien er sprake is van een structurele afwijking is die in de Programmabegroting 2018 verwerkt. 

 

Salarissen € 123.000 (v) 

Het voordeel ontstaat met name doordat er hogere bijdragen van de gemeente ’s-Hertogenbosch  
ontvangen worden voor (deels) inactieve medewerkers doordat ze gebruik maken van hun FLO 
rechten.  

 

Vrijwilligersvergoedingen € 57.000 (n) 

In de Programmabegroting 2017 is rekening gehouden met een verlaging ad € 87.000 als gevolg van het 
terugdringen van OMS-meldingen. Uit analyse van de beschikbare statistische gegevens over 2016 bleek dat 
het effect, minder uitrukken na OMS-meldingen, beperkt was. Daarnaast is het aantal uitrukken mede 
afhankelijk van andere externe actoren die van jaar tot jaar tot fluctueren (zoals weer- en seizoensinvloeden). 
Hierdoor dient er structurele een bijstelling van de raming plaats te vinden.  

 

Overige vrijwilligerskosten € 35.000 (n) 

Dit nadeel bestaat uit de toegevoegde ruimte in de activiteitenbudgetten van vrijwilligers, doordat zij de keuze 
hebben een deel van deze budgetten te bewaren voor een volgend jaar. Overschotten en tekorten worden 
jaarlijks meegenomen naar het volgende boekjaar en daardoor heeft deze afwijking geen effect op het 
resultaat. 

 

Onttrekking aan reserve Activiteitenbudget € 35.000 (v) 

Het saldo van de activiteitenbudgetten over 2016 wordt toegevoegd aan de budgetten over 2017 
en onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve. 

 

 

Voorstel 

AGP 7   
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Opleiden en Oefenen € 180.000 (n) 

In 2017 zal de 4-jaarlijkse oefening van de ROL (Regeling Operationele Leiding) plaatsvinden. 
Omdat deze kosten ten laste van de daarvoor beschikbare reserve gebracht worden heeft dit geen 
invloed op het resultaat. 

 

Onttrekking aan reserve 4-jaarlijkse oefening ROL € 180.000 (v) 

Het saldo van de kosten wordt onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve. 

 

Materieel en Materiaal € 155.000 (v) 

Als gevolg van dalende brandstofkosten en zuinigere voertuigen is het brandstofbudget structureel 
met € 30.000 verlaagd. Daarnaast is incidenteel een extra opbrengst te verwachten ad € 125.000 
uit de verkoop van afgeschreven materieel. 

 

Overige goederen en diensten € 189.000 (v) 

Dit incidentele voordeel is het saldo dat ontstaat uit de volgende componenten: 

 Lagere rentelasten ad € 256.000. Door het uitstellen van investeringen is de 
financieringsbehoefte over 2017 lager dan voorzien en bovendien is de huidige rentestand 
voor langlopende leningen extreem laag; 

 Lagere verzekeringspremie over 2017 ad € 21.000. Als gevolg van aanbestedingsopzet 
geen makelaarskosten voor wagenpark en werkmaterieel tot en met 2017. Voor 2018 e.v. 
wordt wel een stijging van de premies verwacht; 

 Subsidie Impuls Omgevings-Veiligheid: De subsidie kan niet langer als algemeen 
dekkingsmiddel worden gezien maar dient aan specifieke doelen te worden aangewend. 
Hierdoor ontstaat een nadeel ad € 60.000 op de reguliere exploitatie. 

 De inkomsten van de Meldkamer Brandweer voor de milieuklachtenlijn zijn vanaf 2017 
vervallen, waardoor een structureel nadeel ad € 28.000 ontstaat. 

 

Huisvestingkosten € 23.000 (v) 

Een bedrag van € 23.000 wordt structureel overgeboekt naar het team DAO in verband met het 
structureel verplaatsen van beheerswerkzaamheden die gerelateerd zijn aan het netwerk. Het 
voordeel dat ontstaat op huisvesting/facilitair wordt hiermee toegevoegd aan ICT. 

 

Bijdrage landelijke projecten € 53.000 (n) 

Er worden door het Instituut Fysieke Veiligheid diverse landelijke projecten opgestart (na 
goedkeuring in (Veiligheidsberaad) waarvan de kosten aan de Veiligheidsregio’s worden 
doorbelast. Door nieuwe projecten zoals inkoop GEO data stijgen structureel deze bijdragen. 

 

Onttrekking reserve dekking bijdrage GEO € 26.000 (v) 

Ter dekking van de bijdrage aan de inkoop van GEO data zal incidenteel € 26.000 worden 
onttrokken aan de reserve. 

 

BDUR € 49.000 (v) 

Stijging van de BDUR ad € 49.000 ten behoeve van loon- en prijscompensatie. De herijkte BDUR 
is in de Programmabegroting 2018 conform de laatste prognose van V&J verwerkt. 

 

Interne rente opbrengst € 125.000 (n) 

Als gevolg van een bijstelling van de interne toegerekende renteopbrengst zal deze dalen met  
€ 125.000. Het dient nog bekeken te worden of een overeenkomstige daling van de rente binnen 
de kapitaallasten nodig zal zijn ter dekking van de afschrijvingslasten (om deze reden is het totale 
budget voor kapitaallasten vooralsnog niet verlaagd). 
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Uitgaven convenantgelden € 393.000 (n) 

Het restant van de reserve convenantgelden ad € 970.000 zal aan diverse projecten die een 
structureel verbeterend effect op de bedrijfsvoering hebben in 2017 € 970.000 worden uitgegeven. 
Dit is € 393.000 meer dan eerder in de Programmabegroting 2017 was voorzien. Dit wordt deels 
veroorzaakt door het doorschuiven van enkele projecten vanuit 2016. 

 

Onttrekking aan reserve Convenantgelden € 80.000 (v) 

In verband met de extra uitgaven tlv van de convenantsgelden zal een hogere onttrekking aan 
deze reserve plaatsvinden. 

 

Brandweer Brabant-Noord (BBN) en BZ investeringsbudgetten 

De investeringsplannen van BBN en BZ zijn opnieuw geactualiseerd waarbij rekening is gehouden 
met de doorgeschoven investeringen uit 2016. Er heeft een nieuwe prioritering plaatsgevonden 
ten opzichte van de Programmabegroting 2017, waarbij een aantal nieuwe investeringen zijn 
opgenomen of doorgeschoven naar 2018 of later. In de bijlage is een compleet overzicht 
toegevoegd. 

 

GHOR exploitatiebudgetten 
Voorgesteld wordt om de Programmabegroting 2017 voor het onderdeel GHOR te wijzigen op de 
volgende posten: 

 De personeelslasten te minderen ad € 13.000. Het betreft een administratieve 
verschuiving van een post uit de personeelslasten naar de overige bedrijfskosten. 

 De huisvestingskosten ad € 15.000 te minderen als gevolg van gewijzigde huurkosten van 
het pand aan de Gruttostraat. 

 De bedrijfskosten te minderen ad € 55.000. Het betreft het saldo van enerzijds de 
toevoeging ad € 13.000 van de administratieve verschuiving van een post uit de 
personeelslasten naar de bedrijfskosten en anderzijds een mindering ad € 68.000 als 
gevolg van een gewijzigde bedrijfsvoering van GGD HvB en het herzien van de interne 
doorbelasting van de kosten voor GHOR BN. 

 
Het lastenvolume van de GHOR daalt hierdoor van € 2.494.000 naar € 2.411.000. Door de 
systematiek van kosten voor gemene rekening is er bij de GHOR geen sprake van een resultaat 
maar zal wel een restitutie plaatsvinden door een lagere bijdrage ad € 83.000 van de betrokken 
partijen (GGD en VRBN). Dit betreft een structureel voordeel dat echter nog niet in de 
Programmabegroting 2018 is verwerkt. Dit voordeel zal wel worden betrokken in het project 
Bestuursconferentie 7 juli 2017 “de toestand van het ijs en de noodzakelijke versteviging van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord”. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Aan Contactambtenaren 10-04-2017 

Aan Financiële Commissie 13-04-2017 

Goedkeuring Dagelijks bestuur 20-04-2017 

Vaststelling Algemeen Bestuur 07-07-2017 

 
 
Advies Contactambtenaren en Financiële Commissie 
De Contactambtenaren en de Financiële Commissie adviseren positief over de 1e 
Begrotingswijziging van de Programmabegroting VRBN 2017. 
 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de 1e Begrotingswijziging van de Programmabegroting 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 vast te stellen. 
 

 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage(n) 

 
1. 1e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017. 
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Bijlage 1 
 

Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2017 

1e wijziging Programma Brandweer 2017 

 

BBN Risicobeheersing Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Salarissen en sociale lasten 2.541 6 2.547

Overige goederen en diensten 53 60 113

Kapitaallasten

Subsidies

totaal lasten 2.594 66 2.660

Baten

Salarissen en sociale lasten

Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Subsidies 60 0 60

totaal baten 60 0 60

saldo -2.534 -66 -2.600  
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BBN Incidentbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Salarissen en sociale lasten 9.203 -31 9.172

Vrijwilligersvergoedingen 3.496 57 3.553

Overige vrijwilligerskosten 138 30 168

Materieel & materiaal 1.505 -30 1.475

Opleiden en oefenen 1.274 209 1.483

Overige goederen en diensten 1.546 -25 1.521

Kapitaallasten 3.616 0 3.616

Subsidies

totaal lasten 20.778 210 20.988

Baten

Salarissen en sociale lasten 184 124 308

Vrijwilligersvergoedingen

Overige vrijwilligerskosten

Materieel & materiaal 50 125 175

Opleiden en oefenen 100 0 100

Overige goederen en diensten 353 -27 326

Kapitaallasten 875 -155 720

Subsidies

totaal baten 1.562 67 1.629

saldo -19.216 -143 -19.359  
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BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Salarissen en sociale lasten 519 -3 516

Opleiden en oefenen 183 0 183

Overige goederen en diensten 164 -9 155

Subsidies

totaal lasten 866 -12 854

Baten

Salarissen en sociale lasten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten

Subsidies

totaal baten 0 0 0

saldo -866 12 -854  
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BBN Bedrijfsvoering Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Salarissen en sociale lasten 4.140 63 4.203

Overige personeelskosten 581 0 581

Opleiden en oefenen 325 -2 323

Overige goederen en diensten 2.093 -236 1.857

Kapitaallasten 1.149 0 1.149

Convenantgelden 578 392 970

Inkomens- en vermogenoverdrachten 162 52 214

Huisvestingkosten 2.167 -60 2.107

Subsidies

totaal lasten 11.195 209 11.404

Baten

Salarissen en sociale lasten 33 50 83

Overige personeelskosten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 15 0 15

Kapitaallasten 400 30 430

BDUR doorbetaling

Convenantgelden

Huisvestingkosten 71 2 73

Subsidies

totaal baten 519 82 601

saldo -10.676 -127 -10.803  
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Totaal Programma Brandweer Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Risicobeheersing 2.594 66 2.660

Incidentbestrijding 20.778 210 20.988

Crisis- en rampenbestrijding 866 -12 854

Bedrijfsvoering 11.195 209 11.404

Taakstelling

totaal lasten 35.433 473 35.906

Baten

Risicobeheersing 60 0 60

Incidentbestrijding 1.562 67 1.629

Crisis- en rampenbestrijding 0 0

Bedrijfsvoering 519 82 601

totaal baten 2.141 149 2.290

Saldo programma's -33.292 -324 -33.616

Algemene middelen

BDUR 5.057 49 5.106

Gemeentelijke bijdrage 27.346 -40 27.306

totaal algemene middelen 32.403 9 32.412

Saldo van baten en lasten -889 -315 -1.204

Dotaties aan reserves 45 46 91

Onttrekkingen aan reserves 934 361 1.295

saldo verrekening reserves 889 315 1.204

Resultaat 0 0 0  
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INVESTERINGEN BBN Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2017 

 1e wijz 

2017 

   na 1e wijz 

2017 

ICT-Div

-                     -                     

Materieel

Hydraulisch redgereedschap 372.240       34.720         337.520       372.240       

Standaardbepakkingsmaterialen 239.987       50.000         150.000       200.000       

Ademluchtmateriaal 200.493       37.761         162.732       200.493       

Portofoons 871.922       871.922       871.922       

Pagers 164.522       164.522       164.522       

Uitrukpakken 362.181       96.000         266.181       362.181       

Helmen 80.319         66.205         14.114         80.319         

Werkplaatsuitrusting 250.000       100.000       150.000       250.000       

TS 4x2 1x 348.610       348.610       348.610       

WO Waterongevallenwagen met bepakking 1x 115.000       94.882         94.882         

DA dienstauto's 5x 49.721         26.000         23.721         49.721         

DB dienstbussen 118.000       -118.000      -                     

Duikmateriaal 32.409         32.409         32.409         

TS 4x4 2x 726.000       91.347         91.347         

TS 4x2 2x 677.600       152.188       152.188       

ORT 17.815         17.815         17.815         

DA Multimaterieel vervanging IOV voertuig 44.000         44.000         44.000         

TS 4x4 1x 363.000       363.000       363.000       

TS 4x2 2x 677.600       677.600       677.600       

WVD 8x teams update 80.000         80.000         -                     80.000         

Deco container 150.000       -150.000      -                     

OGS container 150.000       -150.000      -                     

ADL container 115.000       115.000       -                     115.000       

HA bak met kraan 35.000         -35.000        -                     

TS light 2.178.000    2.178.000    -                     2.178.000    

VZ verzorgingscontainer 30.000         30.000         30.000         

Dienstvoertuigen 87.000         87.000         87.000         

Huisvesting

Inventaris algemeen 25.000         25.000         25.000         

Renovatie post 's-Hertogenbosch vrijwilligershome 25.000         25.000         25.000         

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 200.000       200.000       -                     200.000       

Toegangscontrolesysteem 300.000       300.000       300.000       

Post Rosmalen renovatie keuken 7.500            7.500            7.500            

Post Schaijk airco vergaderruimte 10.000         10.000         10.000         

Post Ravenstein nieuwbouw 133.500       -133.500      -                     

Post Heesch en Helvoirt, overkapping bussen 25.000         25.000         25.000         

Totaal investering BBN 8.675.919    4.610.786    2.844.963    7.455.749     
Het totaalbedrag ad € 7.455.749 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2016. 
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Programma GHOR 2017 
 

GHOR Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Personeelslasten 1.208 -13 1.195

Kapitaallasten 86 0 86

Huisvestingskosten 230 -15 215

Bedrijfskosten 553 -55 498

Overhead incl. bestuurskosten 417 0 417

totaal lasten 2.494 -83 2.411

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0

Saldo programma's -2.494 83 -2.411

Algemene middelen

Bijdrage gemene rekening VR 2.367 -79 2.288

Bijdrage gemene rekening GGD HvB 127 -4 123

totaal algemene middelen 2.494 -83 2.411

Saldo van baten en lasten 0 0 0

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

saldo verrekening reserves 0 0 0

Resultaat 0 0 0  
 

INVESTERINGEN GHOR Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2017 

 1e wijz 

2017 

   na 1e wijz 

2017 

Totaal investering GHOR -                     -                     -                     -                      

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB. 
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Programma GMC 2017 

GMC Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Personeelslasten 1.179 0 1.179

Rente 40 0 40

Opleiding en Vorming 40 0 40

Huisvesting 541 0 541

Vervoer 16 0 16

Verbindingen en automatisering 1.030 0 1.030

Operationeel 40 0 40

Beheer 75 0 75

Overige lasten 221 0 221

totaal lasten 3.182 0 3.182

Baten

Huisvesting 90 0 90

totaal baten 90 0 90

Saldo programma's -3.092 0 -3.092

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 1.327 0 1.327

Bijdrage RAV 131 0 131

Bijdrage Politie 1.634 0 1.634

totaal algemene middelen 3.092 0 3.092

Saldo van baten en lasten 0 0 0

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

saldo verrekening reserves 0 0 0

Resultaat 0 0 0  
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INVESTERINGEN GMC Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2017 

 1e wijz 

2017 

   na 1e wijz 

2017 

Overlopende restant investeringskredieten voorgaande dienstjaren pm pm pm

No break systeem 130.000       130.000       130.000       

Koelinstallatie 105.000       105.000       105.000       

Databekabeling 500.000       500.000       500.000       

Diverse E- en W-installaties 221.000       221.000       221.000       

Uitbreiding fall-back 17.000         17.000         17.000         

Invenataris 8.000            8.000            8.000            

Totaal investering GMC 981.000       981.000       -                     981.000        
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Programma Bevolkingszorg 2017 

BEVOLKINGSZORG Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Salarissen en sociale lasten 195 16 211

Materieel & materiaal 10 0 10

Opleiden en oefenen 156 0 156

Overige goederen en diensten 36 0 36

Kapitaallasten 11 0 11

totaal lasten 408 16 424

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0

Saldo programma's -408 -16 -424

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 420 0 420

totaal algemene middelen 420 0 420

Saldo van baten en lasten 12 -16 -4

Dotaties aan reserves 12 -12

Onttrekkingen aan reserves 4 4

saldo verrekening reserves -12 16 4

Resultaat 0 0 0  
 

INVESTERINGEN BZ Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2017 

 1e wijz 

2017 

   na 1e wijz 

2017 

Laptops en software actiecentrum 20.661         20.661         20.661         

Totaal investering BZ 20.661         -                     20.661         20.661          
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Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2017 

Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2017

1e wijz 

2017

  na 1e wijz 

2017

Lasten

Brandweer Brabant-Noord 35.433 473 35.906

GHOR 2.494 -83 2.411

GMC 3.182 0 3.182

Bevolkingszorg 408 16 424

totaal lasten 41.517 406 41.923

Baten

Brandweer Brabant-Noord 2.141 149 2.290

GHOR 0 0 0

GMC 90 0 90

Bevolkingszorg 0 0 0

totaal baten 2.231 149 2.380

Saldo programma's 39.286 257 39.543

Algemene middelen

Brandweer Brabant-Noord 32.403 9 32.412

GHOR 2.494 -83 2.411

GMC 3.092 0 3.092

Bevolkingszorg 420 0 420

totaal algemene middelen 38.409 -74 38.335

Saldo van baten en lasten -877 -331 -1.208

Dotaties aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 45 46 91

GHOR 0 0 0

GMC 0 0 0

Bevolkingszorg 12 -12 0

subtotaal dotaties 57 34 91

Onttrekkingen aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 934 361 1.295

GHOR 0 0 0

GMC 0 0 0

Bevolkingszorg 0 4 4

subtotaal onttrekkingen 934 365 1299

saldo verrekening reserves 877 331 1.208

Resultaat 0 0 0  



 
 
 
 

 

AGP 8 ABVRBN 201700707 Voorstel Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant   Pagina 1 van 6 

 
 
 
 
 
 

Aan : Algemeen Bestuur  Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 1 

Steller : 

J. van der Heijden/ 
A. Hellings Onderwerp : Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant 

Algemene toelichting 

De meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg nemen 112-oproepen aan en zorgen 
voor hulpverlening door brandweer, politie en ambulance; de meldkamers ambulancezorg 
handelen daarnaast oproepen van huisartsen en voor patiëntenvervoer af. In Oost-Brabant 
opereren de meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg vanuit twee locaties: 
Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in 's-Hertogenbosch en Gemeenschappelijke 
Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. 
 

Transitieakkoord: Meldkamer van de toekomst 

Het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst (2014) wil alle Nederlandse meldkamers 
integreren in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) in 2020. Het akkoord heeft de volgende 
doelstellingen: 

1. de burger overal in Nederland kan rekenen op hetzelfde niveau van dienstverlening door 
de meldkamers, 

2. meldkamers tijdens piekbelasting beter bereikbaar zijn en 
3. uitval van een meldkamer altijd wordt opgevangen door een andere meldkamer. 

Aanvullende doelen zijn dat: 
4. hulpverleningsdiensten en regio’s wisselen beter informatie uit en  
5. meldkamers stappen over op de zogenaamde multi-intake. Daarbij hoeft de burger niet 

zelf te beslissen of hij brandweer, politie of ambulance ter plekke wil; de meldkamer 
verzamelt de vereiste informatie om vervolgens de juiste hulpverleners te sturen. 

 
Stap 1: Monodisciplinair samenvoegen onder gezamenlijk multidisciplinair beheer 
De eerste stap van de samenvoeging zal zijn dat de meldkamers brandweer, de meldkamers 
politie en de meldkamers ambulance samensmelten in één meldkamer brandweer, één 
meldkamer politie en één meldkamer ambulancezorg. Enerzijds blijven deze meldkamers vallen 
onder de eigen organisatie waaronder de inhoudelijke aansturing en monodisciplinaire processen 
van brandweer, politie en ambulancezorg. Anderzijds gaan de monodisciplinaire meldkamers 
onder het gezamenlijke multidisciplinair beheer vallen van de Meldkamer Oost-Brabant. Dat 
gezamenlijk beheer behelst het landelijk ICT-platform en meldkamersysteem waar brandweer, 
politie en ambulancezorg samen gebruik van maken, maar ook multidisciplinaire operationele 
processen, zoals multi-intake, opschaling & coördinatie. Deze samensmelting zal voltooid zijn in 
2020. 
 
Stap 2: Overdracht beheer Meldkamer Oost-Brabant naar de politie 
Tot 2020 blijven de brandweercentralisten in dienst van de brandweer, de politiecentralisten in 
dienst van de politie en de ambulancezorgcentralisten in dienst van de organisaties voor 
ambulancezorg. Daarna kunnen de drie meldkamers steeds meer samensmelten in één 
multidisciplinaire meldkamer onder beheer van de politie, maar hierover zijn nog geen besluiten 
genomen. Bij de ambulancezorg zal de samenvoeging langzamer verlopen dan bij politie en 
brandweer. Dat komt omdat de twee meldkamers voor ambulancezorg in Oost-Brabant in handen 
zijn van verschillende organisaties (namelijk van respectievelijk de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord). Bij de 
meldkamers van de brandweer en van de politie is dat niet het geval. In de praktijk gaan de twee 
meldkamers ambulancezorg wel al samenwerken, formeel zullen ze pas vanaf 2020 
samensmelten. 
 
 

Voorstel               

AGP 8      
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Ontwikkeling Landelijke Meldkamerorganisatie langs twee sporen 
Om deze doelen uit het Transitieakkoord te bereiken, wordt de Landelijke Meldkamerorganisatie 
langs twee sporen ontwikkeld. 

 Spoor 1 is het samenvoegen van 22 bestaande regionale meldkamers in tien samengevoegde 
meldkamers. Deze gaan in de Landelijke Meldkamerorganisatie werken met dezelfde 
werkprocessen en systemen en vormen dan organisatorisch en technisch één meldkamer. Dat 
maakt landelijke coördinatie, maar ook uitwijk bij uitval en ondersteuning bij een groot 
werkaanbod mogelijk.  

 Gelijktijdig stuurt spoor 2 op het landelijk ontwikkelen van samenwerking tussen brandweer, 
politie en ambulancezorg zoals bijvoorbeeld de multi-intake.  

 

Project en Bestuurlijke Begeleidingsgroep Meldkamer Oost-Brabant 

Al sinds november 2014 werken de beide meldkamers aan de samenvoeging. Daarvoor is een 
kwartiermaker aangesteld, die een projectorganisatie heeft ingericht en is projectbudget 
beschikbaar. Daarnaast begeleidt een Bestuurlijke Begeleidingsgroep, met daarin bestuurders en 
managers van de meldkamers in Oost-Brabant, de samenvoeging van de meldkamers in 
's-Hertogenbosch en Eindhoven.  
Deze Bestuurlijke Begeleidingsgroep heeft als doel gesteld dat: 

 de kwaliteit van de meldkamers in de overgangsfase (tot 2020) niet vermindert,  

 dat de samenvoeging bij voorkeur een besparing oplevert ten opzichte van het 
referentiejaar 2013, maar in elk geval niet meer gaat kosten, en tot slot  

 dat de meldkamers voldoende capaciteit hebben om hun wettelijk opgedragen taken uit te 
voeren. 

 

Het samenvoegingsplan voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 
Het samenvoegingsplan voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) gaat over de periode 2018 tot 
en met 2020 en beschrijft de huidige en de verwachte situatie en benoemt de risico's van de 
samenvoeging. Voor 2020 staat een wetswijziging op stapel, waarmee het beheer van de 
meldkamers van de veiligheidsregio’s wordt overgeheveld naar de Nationale Politie. 
 
Momenteel zijn in de eenheid Oost-Brabant twee (multidisciplinaire) meldkamerorganisaties 
werkzaam in 's-Hertogenbosch en in Eindhoven. Zowel in organisatie als in werkprocessen zijn er 
verschillen tussen deze twee meldkamerorganisaties. Op hun beurt bestaan beide 
meldkamerorganisaties elk uit drie (monodisciplinaire) meldkamers: een meldkamer brandweer, 
een meldkamer politie en een meldkamer ambulancezorg. Ook tussen de monodisciplinaire 
meldkamers in beide regio's bestaan verschillen. 
 
Tijdelijke concentratie meldkamers in Eindhoven tijdens verbouw Meldkamer Oost-Brabant 
De nieuwe Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) zal de huidige locatie van het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum Brabant-Noord in 's-Hertogenbosch betrekken. Die moet daarvoor eerst grondig 
worden verbouwd en aangepast. Om de risico's voor uitval te verkleinen, de overlast voor de 
medewerkers zo beperkt mogelijk te houden en de bouwtijd te verkorten, verhuizen de 
meldkamers in  's-Hertogenbosch op 23 mei 2017 voor pakweg een jaar naar de ruimten van de 
Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. Dat maakt bovendien de 
verbouwing efficiënter, waardoor de investeringen dalen. In Eindhoven zal in eerste instantie 
sprake zijn van samenwonen van de meldkamerorganisaties van Brabant-Zuidoost en Brabant-
Noord. In aanloop naar de start van Meldkamer Oost-Brabant zullen de twee meldkamerorgani-
saties ook gaan samenwerken. De ICT-teams van beide meldkamerorganisaties zijn overigens al 
samengevoegd. 
 
In april 2018 smelten de meldkamers in 's-Hertogenbosch en Eindhoven samen in de Meldkamer 
Oost-Brabant, die gevestigd wordt in 's-Hertogenbosch. Deze samenvoeging is een opmaat naar 
de integratie naar een een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) in 2020. 
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Aansluiting Meldkamer Oost-Brabant op landelijke ICT 
Op het moment dat Meldkamer Oost-Brabant de verbouwde locatie in 's-Hertogenbosch betrekt 
(eerste kwartaal 2018), sluit de meldkamer aan op het landelijk ICT-platform voor de meldkamers 
(Landelijk Rekencentrum), dat in beheer is van de politie. Het meldkamerbestuur maakt met de 
politie afspraken over taken, kwaliteit, prijs en overdracht. De aansluiting op het Landelijk 
Rekencentrum is geregeld in een aansluitplan en een realisatieplan. Het Landelijk Rekencentrum 
gaat werken met één Gemeenschappelijk Meldkamersysteem dat één geografisch 
informatiesysteem bevat. 
 
Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 
De partijen die deelnemen aan de Meldkamer Oost-Brabant sluiten voor de periode van 2018 tot 
en met de omstreeks 2020 verwachte overgang van het beheer naar de Nationale Politie een 
bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, die het bestaan van de Meldkamer Oost-Brabant borgt. 
Uit praktische overwegingen is het bestuur, beleid en beheer over de meldkamer bij één 
Veiligheidsregio gelegd: Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het wettelijk gezag blijft echter bij de 
burgemeesters en de hoofdofficier van justitie liggen. Veiligheidsregio Brabant-Noord zal het 
dagelijks beheer van de meldkamer via een dienstverleningsovereenkomst in handen leggen van 
de politie. Bij de politie zorgen het Politiedienstencentrum en het Meldkamer Diensten Centrum 
(MDC) voor het beheer. De politie zal een gebruikersfee in rekening brengen bij de Meldkamer 
Oost-Brabant. 
 
Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 
Er wordt een bestuurlijke adviescommissie onder voorzitterschap van een Dagelijks Bestuurslid 
van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ingesteld die de belangen van alle deelnemende 
partners behartigt.  
 
Investerings-, exploitatie- en desinvesteringskosten Meldkamer Oost-Brabant 
Voor de investeringskosten voor de nieuwe meldkamer is 12 miljoen euro gereserveerd. De 
financiering daarvan is opgenomen in de Businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT zoals deze 
door u op 11 april 2016 is vastgesteld. Op het moment waarop het samenvoegingsplan is 
opgesteld (april 2017) passen de investeringen en toekomstige exploitatie binnen deze 
businesscase. Volgens de businesscase bedragen de verwachte investeringen in het gebouw en 
de inrichting circa 8,25 miljoen euro en de verwachte exploitatiekosten voor huisvesting circa 
€ 1,25 miljoen. De investeringskosten voor ICT bedragen naar verwachting € 3,7 miljoen. De 
desinvesterings- en frictiekosten worden geraamd op € 1.191.000. Ter dekking van deze 
desinvesterings- en frictiekosten is in een afzonderlijk voorstel Resultaatbestemming 2016 
Programma GMC Brabant-Noord voorgesteld om een bestemmingsreserve “Desinvesterings- en 
frictiekosten samenvoeging meldkamers” en een “Bestemmingsreserve onvoorziene kosten 
samenvoeging meldkamers” te vormen. Kortheidshalve wordt naar dit voorstel verwezen. Voor de 
goede orde wordt opgemerkt dat ook de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een evenredige 
bijdrage aan beide reserves levert. De bijdragen van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale 
Politie in beide bestemmingsreserves zijn volledig begrepen in de resultaatbestemming 2016 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tenslotte levert ook het ministerie van Veiligheid en Justitie een 
bijdrage van in totaal € 900.000 in de kosten van het samenvoegingstraject.   
 
Risico’s 
Een aantal risico's kan de samenvoeging duurder maken of vertragen. Één daarvan is het niet op 
tijd klaarkomen (op 1 januari 2018) van het Landelijk Rekencentrum. De politie zal dit Landelijk 
Rekencentrum bouwen, maar ze moet tegelijkertijd project IVC2000 realiseren en de meldkamer 
in Rotterdam bouwen. Dat maakt het enigszins onzeker dat de Meldkamer Oost-Brabant op 1 
januari 2018 aansluit op het Landelijk Rekencentrum. Ook de tijdige oplevering van de regionale 
ICT-omgeving vormt een risico. Tot slot is er het risico dat de verbouwing van de meldkamer 
vertraagt. Voor elk van deze risico's noemt dit samenvoegingsplan maatregelen. Voor onvoorziene 
risico’s kan worden geput uit de voorgestelde “Bestemmingsreserve onvoorziene kosten”. 
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Verdeling van de exploitatielast over de deelnemers 
In §8.3 van het samenvoegingsplan worden de verwachte lasten en de verdeling van de 
exploitatielasten over de deelnemende partijen toegelicht (prijspeil 2017). De verdeling tussen de 
beide Veiligheidsregio´s is 50:50. De verdeling binnen de regio´s is op basis van de huidige 
sleutels doorbelast aan de deelnemers. Voor Brabant-Noord is dat na aftrek van de jaarlijkse 
bijdrage van de RAV, 45% gemeenten en 55% Politie. 
 
In EURO x 1.000 

Omschrijving 2018 2019 

exploitatie GMC 5.134 4.624 

Politie aandeel specifieke ruimtes 896 806 

Veiligheidsregio Brabant-Noord aandeel specifieke ruimtes 141 127 

Gezamenlijke kosten VRBN en VRBZO 4.097 3.690 

Verdeling 50:50 2.049 1.845 

VRBZO 40% 822 738 

RAV BMWN 131 131 

Verdeling 50:50 -/- bijdrage RAV BNMWN = 1.918 1.714 

VRBN 45% van verdeling 50:50 -/- bijdrage RAV BMWN 863 771 

Politie BZO 60% 1.229 1.107 

Politie BN 55% van verdeling 50:50 -/- bijdrage RAV BMWN 1.055 943 

Totaal aandeel Politie in gemeenschappelijke kosten 2.284 2.050 

 
Samenvatting per deelnemer 

Politie 3.181 2.856 64% 

VRBN 1.000 899 20% 

RAV BMWN 131 131 nvt 

VRBZO 822 738 16% 
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Exploitatielast voor Veiligheidsregio Brabant-Noord 
In de Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bedraagt het aandeel 
voor de gemeenten aan het GMC 1.327.000 (€ 2,055 per inwoner). 
 
In EURO x 1.000 

Omschrijving 2018 2019 

aandeel gemeenten aan het GMC 1.327 1.327 

vervallen inkomsten aanname tel.: 112 naar BBN *) -/- 65 -/- 65 

miv 2019 retour 1 fte**) naar BBN (ivm detachering GMC)  -/- 60 

Totaal beschikbaar budget GMC (prijspeil 2017) 1.262 1.202 

 

Kostenverdeling 2019 (prijspeil 2017) 2018 2019 

Bijdrage tbv het RCC en de opschalingsruimten ***) 127 127 

Aandeel gemeenschappelijke kosten 873 771 

Aandeel gemeenten in het GMC (prijspeil 2017) 1.000 899 

  
*) De inkomsten die de Brandweer ontving van de Politie voor het aannemen van 

telefoongesprekken is komen te vervallen. Dit budget is daarom gecompenseerd richting de 
Brandweer. 

**) Vanuit de Brandweer zijn 2 medewerkers (2 x 0,5 fte) gedetacheerd bij de Politie o.a. voor 
het beheer en onderhoud van C2000 apparatuur. Het beheer en onderhoud gaat in 2019 
terug naar de Brandweer. 

***) Zowel de Politie als de Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikken in het verbouwde pand 
aan de Gruttostraat m.i.v. 2018 over specifiek gefaciliteerde ruimtes. Voor de 
Veiligheidsregio betreft dit het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) en de en de 
opschalingsruimten op basis van het regionaal crisisplan. 

 
Meldkamer Brandweer 
De in 2014 voorgenomen Bezuinigingsmaatregel op meldkamer van de Brandweer miv 2016 
bedroeg € 250.000 (geïndexeerd € 262.000 prijspeil 2017). De huidige formatie van de meldkamer 
Brandweer Brabant-Noord bestaat uit 16,5 fte. M.i.v. 1-7-2018 is er in het samenvoegingsplan 
vanuit gegaan dat BBN samen met BBZO over 27 fte zal moeten beschikken. Op basis van de 
verdeling van 50:50 heeft iedere regio dan 13,5 fte. Het voordeel voor BBN is 3,0 fte. 
Financieel bedraagt het voordeel slechts € 133.000 p/jr (prijspeil 2017) i.p.v. € 262.000. 
 
 
Bovenstaande gevolgen voor de exploitatie van VRBN worden in overleg met de 
Contactambtenaren en de Financiële Commissie verwerkt in begrotingswijzigingen voor 2018 en 
2019. Belangrijk onderdeel van dit overleg zal zijn hoe dit ´incidenteel´ voordeel te verwerken. De 
verwachting is dat het Rijk, naar aanleiding van het transitieakkoord en de daarin opgenomen 
voorgenomen bezuiniging, op basis van de nulmeting Meldkamer Brabant-Noord van eind 2014 
een bedrag in mindering zal brengen op de Algemene Uitkering in het gemeentefonds. Op dit 
moment is nog niets bekend over de hoogte van het bedrag en over de datum waarop deze 
wijziging zal plaatsvinden. 
 
Advisering Ondernemingsraad Brandweer Brabant-Noord 

Omdat het Dagelijks Bestuur zich pas op 26 juni 2017 over het concept-samenvoegingsplan 

Meldkamer Oost-Brabant kon buigen en het pas hierna voor advies ex artikel 25 Wet op de 

ondernemingsraden aan de Ondernemingsraad Brandweer Brabant-Noord is voorgelegd is op dit 

moment nog geen advies van de Ondernemingsraad beschikbaar. Met het oog op de voortgang 

van het project Meldkamer Oost-Brabant is het niet mogelijk om de besluitvorming op te schuiven 

naar uw vergadering op 9 november 2017. Daarom wordt u voorgesteld toch op 7 juli 2017 een 

besluit te nemen. Het advies van de ondernemingsraad zal zodra beschikbaar aan u worden 
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toegezonden. Indien de strekking van het advies  daartoe aanleiding geeft kunt u in uw 

vergadering op 9 november 2017 hierop terugkomen en zonodig een aanvullend besluit nemen.  

Procesgang 

Processtap Datum 

Bestuurlijke begeleidingsgroep (instemmen) 26 april 2017 

Regiegroep VRBN 4 mei 2017 

Veiligheidsdirectie VRBN 15 mei 2017 
Dagelijkse Besturen Veiligheidsregio’s BRZO, BN, RAV BMWN, 
Eenheidsleiding Oost-Brabant Politie (instemmen) 26 juni 2017 
 
Ondernemingsraden VR BRZO, VR BN, RAV BMWN, Eenheid 
Oost-Brabant Korps Nationale Politie (adviseren) Mei-juli 2017 
 
Algemene Besturen Veiligheidsregio’s BRZO, BN, RAV BMWN, 
Korpsleiding Nationale Politie (besluitvorming) 7 juli 2017 
 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld, om met het oog op de voortgang van het Project 
vorming Meldkamer Oost-Brabant onder voorbehoud van het nog uit te brengen advies van de 
Ondernemingsraad Brandweer Brabant-Noord, te besluiten om het Samenvoegingsplan 
Meldkamer Oost-Brabant conform het voorgelegde concept vast te stellen. 
 
Mocht het advies van de Ondernemingsraad hiertoe aanleiding geven dan kan het Algemeen 
Bestuur zich na 7 juli 2017 nader beraden. 
 
 
 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

Bijlage(s) 

Versie 1.0 dd. 26-04-2017 Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant 



  AGP 8 ABVRBN20170707 Bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SAMENVOEGINGSPLAN 

MELDKAMER OOST-BRABANT 
Versie 1.0 dd. 26-04-2017 

Status:  Conceptversie 0.8  Datum: 22-03-2017 

 



 

2 

 

Inhoud  
Managementsamenvatting ..................................................................................................................... 4 

1. Inleiding ....................................................................................................................... 7 

1.1  Algemeen ................................................................................................................................. 7 

1.2  Leeswijzer ................................................................................................................................ 8 

2. Veranderopgave Oost-Brabant ........................................................................................................... 9 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................... 9 

2.2 Minimaal beeld 2020 ............................................................................................................... 9 

2.3 Huidige situatie van de meldkamers en doelstellingen 2020 ............................................... 10 

2.4 Projectkosten......................................................................................................................... 12 

3.  Bestuurlijke samenwerking ....................................................................................... 13 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 13 

3.2 Wettelijke zorgplicht meldkamerfunctie ............................................................................... 13 

3.3 Huidige situatie Meldkamer 's-Hertogenbosch ..................................................................... 13 

3.4 Huidige situatie Meldkamer Eindhoven ................................................................................ 13 

3.5 Samenvoeging meldkamers 's-Hertogenbosch en Eindhoven .............................................. 14 

3.6 Bestuurlijke aansturing MKOB 2018-2020 ............................................................................ 14 

3.7 Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst .......................................................................... 15 

3.9 Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant ..................................................... 16 

3.10 Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO ................... 16 

3.11 Beheer ................................................................................................................................... 16 

3.12 Beleid en begroting ............................................................................................................... 16 

4.   Communicatie ........................................................................................................... 17 

5.  Huisvesting en inrichting .......................................................................................... 18 

5.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader ..................................... 18 

5.2  Huidige situatie en doelstellingen tot 2020 .......................................................................... 18 

5.3  Activiteiten, planning en verantwoordelijkheid .................................................................... 18 

6.  Informatievoorziening en ICT.................................................................................... 20 

6.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader ..................................... 20 

6.2 Huidige situatie en doelstellingen tot 2020 .......................................................................... 20 

7.  Werkprocessen en Personeel .................................................................................... 22 

7.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader ..................................... 22 

7.2  Huidige situatie algemeen .................................................................................................... 23 

7.3 Monodisciplinaire processen en organisatie ......................................................................... 23 

7.4  Multidisciplinaire processen.................................................................................................. 32 



 

3 

 

7.5 Medezeggenschap ................................................................................................................. 41 

7.6 Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) .................................................................... 41 

7.7 Cultuur ................................................................................................................................... 41 

8. Financiën.................................................................................................................... 42 

8.1  Exploitatie Meldkamer Oost-Brabant.................................................................................... 42 

8.2  Kostenvergelijking huidige- en toekomstige situatie meldkamers ....................................... 44 

8.3  Verdeelsleutels ...................................................................................................................... 44 

8.4  Programmakosten ................................................................................................................. 47 

8.5  Frictiekosten .......................................................................................................................... 48 

9.  Risicobeheersing ........................................................................................................ 49 

Bijlage 1 : Bestuurlijke samenwerking Meldkamer Oost-Brabant ........................................................ 50 

Bijlage 2. Lijst van afkortingen .................................................................................................. 57 

 

 

  



 

4 

 

Managementsamenvatting 

 

De meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg nemen 112-oproepen aan en 

zorgen voor hulpverlening door brandweer, politie en ambulance; de meldkamers 

ambulancezorg handelen daarnaast oproepen van huisartsen en voor patiëntenvervoer af. In 

Oost-Brabant opereren de meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg vanuit 

twee locaties: meldkamer 's-Hertogenbosch en meldkamer Eindhoven. 

In april 2018 smelten de meldkamers van 's-Hertogenbosch en Eindhoven samen in de 

Meldkamer Oost-Brabant, die gevestigd wordt in 's-Hertogenbosch. Deze samenvoeging is 

een opmaat naar het integreren van alle Nederlandse meldkamers in de Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) in 2020, zoals afgesproken in het Transitieakkoord Meldkamer 

van de toekomst (2014). Dat akkoord heeft als doelen dat (1) de burger overal in Nederland 

kan rekenen op hetzelfde niveau van dienstverlening door de meldkamers, (2) meldkamers 

tijdens piekbelasting beter bereikbaar zijn en (3) uitval van een meldkamer altijd wordt 

opgevangen door een andere meldkamer. Aanvullende doelen zijn dat (4) 

hulpverleningsdiensten en regio's beter informatie uitwisselen en (5) meldkamers 

overstappen op de zogenaamde multi-intake. Daarbij hoeft de burger niet zelf te beslissen of 

hij brandweer, politie of ambulance ter plekke wil; de meldkamer verzamelt de vereiste 

informatie om vervolgens de juiste hulpverlener te sturen. 

Om deze doelen uit het Transitieakkoord te bereiken, wordt de Landelijke 

Meldkamerorganisatie langs twee sporen ontwikkeld. Spoor 1 is het samenvoegen van 

22 regionale meldkamers in tien meldkamers. Deze gaan in de Landelijke 

Meldkamerorganisatie werken met dezelfde werkprocessen en systemen en vormen dan 

organisatorisch en technisch één meldkamer. Dat maakt landelijke coördinatie mogelijk. 

Gelijktijdig stuurt spoor 2 op het landelijk ontwikkelen van samenwerking tussen brandweer, 

politie en ambulancezorg zoals bijvoorbeeld de multi-intake.  

Het samenvoegingsplan voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)gaat over de periode 

2018 tot en met 2020 en beschrijft de huidige en de verwachte situatie en benoemt de 

risico's van de samenvoeging. Voor 2020 staat een wetswijziging op stapel, waarmee het 

beheer van de meldkamers wordt overgeheveld naar de Nationale Politie. 

Momenteel zijn in de eenheid Oost-Brabant twee (multidisciplinaire) meldkamers werkzaam: 

die van 's-Hertogenbosch en die van Eindhoven. Zowel in organisatie als in werkprocessen 

zijn er verschillen tussen deze twee meldkamers. Op hun beurt bestaan beide meldkamers 

elk uit drie (monodisciplinaire) meldkamers: een meldkamer brandweer, een meldkamer 

politie en een meldkamer ambulancezorg. Ook tussen de monodisciplinaire meldkamers in 

beide regio's bestaan verschillen. 

De eerste stap van de samenvoeging zal zijn dat de meldkamers brandweer, de meldkamers 

politie en de meldkamers ambulance samensmelten in één meldkamer brandweer, één 

meldkamer politie en één meldkamer ambulancezorg. Enerzijds blijven deze meldkamers 

vallen onder de eigen organisatie, inhoudelijke aansturing en monodisciplinaire processen 

van brandweer, politie en ambulancezorg. Anderzijds gaan ze onder het gezamenlijke 

multidisciplinair beheer vallen van de Meldkamer Oost-Brabant. Dat gezamenlijk beheer 

behelst het landelijk ICT-platform en meldkamersysteem waar brandweer, politie en 

ambulancezorg samen gebruik van maken, maar ook multidisciplinaire operationele 
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processen, zoals multi-intake, opschaling & coördinatie. De samensmelting zal voltooid zijn 

in 2020.  

Tot 2020 blijven de brandweercentralisten in dienst van de brandweer, de politiecentralisten 

in dienst van de politie en de ambulancezorgcentralisten in dienst van de organisaties voor 

ambulancezorg. Daarna kunnen de drie meldkamers steeds meer samensmelten in één 

multidisciplinaire meldkamer onder beheer van de politie, maar hierover zijn nog geen 

besluiten genomen. Bij de ambulancezorg zal de samenvoeging langzamer verlopen dan bij 

politie en brandweer. Dat komt omdat de twee meldkamers voor ambulancezorg in 

Oost-Brabant in handen zijn van verschillende organisaties (bij brandweer en politie is dat 

niet het geval). In de praktijk gaan de twee meldkamers ambulancezorg wel al 

samenwerken, formeel zullen ze pas vanaf 2020 samensmelten. 

Al sinds november 2014 werken de beide meldkamers aan de samenvoeging. Daarvoor is 

een kwartiermaker aangesteld, die een projectorganisatie heeft ingericht en is projectbudget 

beschikbaar. Daarnaast begeleidt een Bestuurlijke Begeleidingsgroep, met daarin 

bestuurders en managers van de meldkamers in Oost-Brabant, de samenvoeging van de 

meldkamers van 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze Bestuurlijke Begeleidingsgroep heeft 

als doel gesteld dat de kwaliteit van de meldkamers in de overgangsfase (tot 2020) niet 

vermindert, dat de samenvoeging bij voorkeur een besparing oplevert ten opzichte van het 

referentiejaar 2013, maar in elk geval niet meer gaat kosten, en tot slot dat de meldkamers 

voldoende capaciteit hebben om hun wettelijk opgedragen taken uit te voeren. 

De nieuwe Meldkamer Oost-Brabant zal de huidige locatie van meldkamer 's-Hertogenbosch 

betrekken. Die moet daarvoor eerst grondig worden verbouwd en aangepast. Om de risico's 

voor uitval te verkleinen, de overlast voor de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden en 

de bouwtijd te verkorten, verhuist de meldkamer 's-Hertogenbosch in april 2017 voor pakweg 

een jaar naar Eindhoven. Dat maakt bovendien de verbouwing efficiënter, waardoor de 

investeringen dalen. In Eindhoven zal in eerste instantie sprake zijn van samenwonen van de 

twee meldkamers. In aanloop naar de start van MKOB zullen de twee meldkamers ook gaan 

samenwerken. De ICT-teams van beide meldkamers zijn overigens al samengevoegd. 

Op het moment dat Meldkamer Oost-Brabant de verbouwde locatie in 's-Hertogenbosch 

betrekt (eerste kwartaal 2018), sluit de meldkamer aan op het landelijk ICT-platform voor de 

meldkamers (Landelijk Rekencentrum), dat in beheer is van de politie. Het 

meldkamerbestuur maakt met de politie afspraken over taken, kwaliteit, prijs en overdracht. 

De aansluiting op het Landelijk Rekencentrum is geregeld in een aansluitplan en een 

realisatieplan. Het Landelijk Rekencentrum gaat werken met één Gemeenschappelijk 

Meldkamersysteem dat één geografisch informatiesysteem bevat. 

De partijen die deelnemen aan de Meldkamer Oost-Brabant sluiten voor de periode van 

2018 tot en met 2020 een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, die het bestaan van de 

Meldkamer Oost-Brabant borgt. Uit praktische overwegingen is het bestuur, beleid en beheer 

over de meldkamer bij één veiligheidsregio gelegd: Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het 

wettelijk gezag blijft echter bij de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie liggen. 

Veiligheidsregio Brabant-Noord zal het dagelijks beheer van de meldkamer via een 

dienstverleningsovereenkomst in handen leggen van de politie. Bij de politie zorgen het 

Politiedienstencentrum en het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) voor het beheer. De 

politie zal een gebruikersfee in rekening brengen bij de Meldkamer Oost-Brabant.  

Er wordt een bestuurlijke adviescommissie ingesteld die de belangen van alle deelnemende 

partners behartigt. 
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Voor de investeringskosten voor de nieuwe meldkamer is 12 miljoen euro gereserveerd. De 

financiering daarvan is opgenomen in de Businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 

18 februari 2016. Op dit moment (april 2017) passen de investeringen en toekomstige 

exploitatie binnen deze businesscase. Volgens de businesscase bedragen de verwachte 

investeringen in het gebouw en de inrichting circa 8,25 miljoen euro en de verwachte 

exploitatiekosten voor huisvesting circa 1,25 miljoen euro. De investeringskosten voor ICT 

bedragen naar verwachting 3,7 miljoen euro. De frictiekosten worden geraamd op 1.191.000 

euro. Inmiddels lijkt er sprake van enkele meevallers: het bouwproces zal waarschijnlijk 

sneller gaan dan eerder voorspeld, er is beter inzicht in de bouwkosten en de 

financieringsrisico's zijn anders verwerkt in de begrotingswijziging. Hierdoor kunnen de 

investeringen dalen van 8,25 naar 5,15 miljoen euro. Omdat het samenvoegingstraject veel 

onzekerheden bevat, zijn deze meevallers niet opgenomen in de begroting. De kosten voor 

de nieuwe meldkamer worden gelijkelijk verdeeld over de regio's Brabant-Noord en 

Brabant-Zuidoost. Het resultaat is dat geen van de partners meer gaat betalen, voor de 

meesten levert het een aanzienlijke besparing op. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 900.000 euro beschikbaar gesteld voor de 

samenvoeging. 

Een aantal risico's kan de samenvoeging duurder maken of vertragen. Één daarvan is het 

niet op tijd klaarkomen (op 1 januari 2018) van het Landelijk Rekencentrum. De politie zal dit 

Landelijk Rekencentrum bouwen, maar ze moet tegelijkertijd project IVC2000 realiseren en 

de meldkamer in Rotterdam bouwen. Dat maakt het enigszins onzeker dat de Meldkamer 

Oost-Brabant op 1 januari 2018 aansluit op het Landelijk Rekencentrum. Ook de tijdige 

oplevering van de regionale ICT-omgeving vormt een risico. Tot slot is er het risico dat de 

verbouwing van de meldkamer vertraagt. Voor elk van deze risico's noemt dit 

samenvoegingsplan maatregelen. 
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1. Inleiding 

1.1  Algemeen 

 
Dit samenvoegingsplan gaat over de samenvoeging van de gemeenschappelijke 
meldkamers van de regio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord op de meldkamerlocatie in 
’s-Hertogenbosch. Daar wordt in april 2018 de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) gevestigd. 
Basis voor dit samenvoegingsplan is onder andere de Businesscase Huisvesting, Inrichting 
en ICT van 18 februari 2016 is vastgesteld. De businesscase is aangevuld met de 
hoofdstukken 'Bestuurlijke samenwerking', 'Werkprocessen en Personeel' en 'Financiën'.  
 
Dit samenvoegingsplan beschrijft de beoogde situatie in 2018 en de gevolgen voor 
personeel, materieel en financiën. De samenvoeging is een belangrijke stap naar integratie 
van alle Nederlandse meldkamers in de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) in 2020 en 
moet de vorming daarvan ondersteunen. 
 
Het regeerakkoord van het kabinet Rutte I heeft een vermindering van het aantal 
meldkamers aangekondigd, omdat de meldkamers nu onvoldoende kunnen samenwerken 
door verschillen in organisatie en werkwijze. Daarom is in het Transitieakkoord Meldkamer 
van de toekomst (2014) afgesproken dat de regionale meldkamers vanaf 2020 opgaan in 
een landelijke meldkamerorganisatie om zo de kwaliteit en doelmatigheid van de 
meldkamers op de volgende punten te verbeteren: 
 

- De burger hoeft niet meer zelf te beslissen welke hulp hij nodig heeft; de meldkamer 
verzamelt in het eerste contact de vereiste informatie (multi-intake) om de juiste 
hulpverleners te kunnen sturen. 

- Er komt een landelijk kwaliteitsniveau waardoor iedere burger in Nederland kan 
rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer. 

- De meldkamers zullen tijdens piekbelastingen beter bereikbaar zijn. 
- Uitval van een meldkamer wordt altijd opgevangen door een andere meldkamer. 
- Hulpverleningsdiensten en regio’s zullen beter informatie uitwisselen.  

 
De Landelijke Meldkamerorganisatie zal bestaan uit tien meldkamers. Meldkamer 
Oost-Brabant (MKOB) wordt gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 
  
De meldkamers gaan werken met dezelfde werkprocessen en systemen en vormen 
organisatorisch en technisch één meldkamer. Dat maakt landelijke coördinatie en landelijk 
capaciteitsmanagement mogelijk.  
 
De Landelijke Meldkamerorganisatie wordt op basis van de Beslisnotitie Heroriëntatie 
vorming landelijke meldkamer (2016) via twee sporen ontwikkeld. Spoor 1 is het 
samenvoegen van 22 regionale meldkamers in tien meldkamers onder verantwoordelijkheid 
van de besturen van de veiligheidsregio’s. Spoor 2 is het landelijk ontwikkelen van de 
multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering.  
Dit samenvoegingsplan komt voort uit de Beslisnotitie Heroriëntatie en bevat afspraken 
tussen de politie, brandweer en ambulancevoorziening; het beschrijft de bestaande en 
verwachte financiële situatie (realisatie, businesscase en begroting) en benoemt de risico’s 
van samenvoeging en de beheersmaatregelen. Het plan richt zich op de situatie in 2018 en 
de doorontwikkeling tot aan de wetswijziging die overdracht van het beheer van de 
Landelijke Meldkamerorganisatie aan de Nationale Politie behelst.  
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1.2  Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de veranderopgave voor het samenvoegingsgebied Oost-Brabant. 
Hoofdstuk 3 bevat de afspraken tussen de regionale partijen over de bestuurlijke 
samenwerking voor de Meldkamer Oost-Brabant. Hoofdstuk 4 is gewijd aan communicatie. 
De hoofdstukken 5, 6 en 7 behandelen respectievelijk huisvesting, informatievoorziening en 
werkprocessen en personeel. Hoofdstuk 8 geeft inzicht in de financiële vertaling van de 
voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 9 tot slot bevat een overzicht van de risico’s en 
beheersmaatregelen.  
 
Het gebruik van vakjargon en afkortingen is helaas niet altijd te voorkomen. Geprobeerd is 
zoveel mogelijk de context weer te geven en ter verduidelijking is een lijst van afkortingen als 
bijlage bijgevoegd. 
 

 

gebouw Meldkamer Oost-Brabant  
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2. Veranderopgave Oost-Brabant 

2.1 Inleiding 

De samenvoeging van de meldkamers in Eindhoven en 's-Hertogenbosch in één meldkamer 
voor Oost-Brabant (MKOB) is onderdeel van de ontwikkeling naar een landelijke 
meldkamerorganisatie. De samenvoeging past daarnaast goed in het streven van de 
betrokken regionale partijen om meer samen te werken en de kwaliteit en doelmatigheid van 
de meldkamers te verbeteren. 
  
De nieuwe meldkamer voor Oost-Brabant zal opereren vanuit de Gruttostraat 10 in 
's-Hertogenbosch. Op dit moment is de meldkamer voor Brabant-Noord (Gemeenschappelijk 
Meldcentrum (GMC) van Veiligheidsregio Brabant-Noord) hier al gevestigd. Na de 
samenvoeging in 2018 wordt het gehele werkgebied Oost-Brabant vanuit een bijna geheel 
geïntegreerde meldkamer bediend (integratie van ambulancezorg Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost vindt plaats vanaf 2020). Om de risico’s en overlast op de huidige 
meldkamer in 's-Hertogenbosch tijdens de verbouwing te beperken verhuizen beide 
meldkamers vanaf mei 2017 tijdelijk naar Eindhoven om in 2018 gezamenlijk te verhuizen 
naar de verbouwde meldkamer in ‘s-Hertogenbosch. Deze aanpak beperkt de overlast en 
zorgt voor een efficiëntere verbouwing. 
 
Na de verhuizing naar 's-Hertogenbosch zullen de meldkamers niet alleen samenwonen, 
maar ook direct samenwerken. Dat is besloten door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep. In dit 
gremium, dat in 2014 is gevormd, zitten de burgemeesters van Nuenen en Vlijmen namens 
de veiligheidsregio's, de directeuren van beide veiligheidsregio's, de directeuren van GGD 
Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Brabant, de 
politiechef Brabant-Noord en een secretaris (Veiligheidsregio Brabant-Noord). De 
programmamanager van de Landelijke Meldkamerorganisatie is gast bij de vergaderingen.  

2.2 Minimaal beeld 2020 

De samenvoeging heeft als doel één meldkamer te realiseren voor Oost-Brabant, die voldoet 
aan het zogenoemde minimaal beeld 2020 voor overdracht van de meldkamer aan de politie. 
Het minimaal beeld 2020 en de afspraken over de samenvoegingsperiode zijn onderdeel van 
het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers (dat is een hoofdstuk uit de Beslisnotitie 
Heroriëntatie vorming landelijk meldkamer). 
De Meldkamer Oost-Brabant voldoet aan het minimaal beeld als: 
 

 de meldkamers in Eindhoven en 's-Hertogenbosch zijn samengevoegd in de 
meldkamer in ‘s-Hertogenbosch; 

 de meldkamer is aangesloten op het landelijke multidisciplinaire ICT-platform en 
gebruikmaakt van de landelijke meldkamersystemen; 

 de monodisciplinaire meldkamers zijn geïntegreerd (dus als de 
brandweermeldkamers in Eindhoven en 's-Hertogenbosch zijn geïntegreerd in een 
nieuwe brandweermeldkamer; idem voor politie en ambulance); 

 de landelijk geharmoniseerde werkprocessen zijn geïmplementeerd; 

 er één begroting is voor de meldkamer; 

 er besparingen zijn gerealiseerd; 

 het beheer van de meldkamer bij de politie kan worden ondergebracht;  

 de meldkamer aansluit bij de (nog uit te werken) landelijke visie op continuïteit. 
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De Bestuurlijke Begeleidingsgroep heeft dit minimaal beeld vertaald in de volgende 
uitgangspunten voor kwaliteit, financiën en capaciteit:  
 

 Kwaliteit: de continuïteit en kwaliteit van de meldkamers moeten gedurende de 
transitie en verbouwing gegarandeerd zijn. Daarna dient de kwaliteit van de 
dienstverlening voor het gehele gebied op minimaal het huidige niveau te blijven.  

 Financiën: de kosten van de samenvoeging dienen binnen de begrotingen van de 
meldkamers in Eindhoven en 's-Hertogenbosch te worden gedekt. De samenvoeging 
dient budgetneutraal plaats te vinden en waar mogelijk te leiden tot kostenverlaging. 
Het begrotingsjaar 2013 is hierbij de referentie. 

 Capaciteit: er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de 
wettelijk opgedragen taken.  

2.3 Huidige situatie van de meldkamers en doelstellingen 2020 

2.3.1 Huidige situatie van de meldkamer 

In Oost-Brabant zijn op dit moment twee gemeenschappelijke meldkamers van politie, 
brandweer en ambulancezorg. Dit zijn het Gemeenschappelijke Meldcentrum Brabant-Noord 
in 's-Hertogenbosch (hierna: Meldkamer 's-Hertogenbosch) en de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven (hierna: Meldkamer Eindhoven). Hieronder volgt 
een beknopte omschrijving van beide meldkamers. Uit een nulmeting in 2013 blijkt dat beide 
meldkamers behoorlijk verschillen wat betreft juridische inbedding en uitvoering van het 
beheer. Zodoende begroten en administreren zij anders, wat objectief vergelijken van de 
huidige kosten onmogelijk maakt. 

2.3.2 Meldkamer ’s-Hertogenbosch 

De Meldkamer 's-Hertogenbosch heeft de volgende kenmerken: 
 

 Het is een afzonderlijke organisatie als onderdeel van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 Deelnemers zijn de aangesloten gemeenten en de Nationale Politie. 

 De uitvoerders zijn de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord, Brandweer Brabant-Noord en de Politie-Eenheid Oost-Brabant. 

 Het Hoofd Operatiën Politie-Eenheid Oost-Brabant is directeur meldkamer. 

 Het managementteam bestaat uit de sectorhoofden van de samenwerkende 
organisaties. 

 De meldkamer is gehuisvest in een eigen gebouw, dat eigendom is van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord (bouwjaar 2005). 

 Het meldkamergebouw bevat een opschalingsruimte voor het Regionaal 
Operationeel Team (ROT) en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). 

 Er is eigen parkeergelegenheid in het gebouw (22 plaatsen). 

 De medewerkers bedrijfsvoering zijn in dienst van de politie, die 1,0 fte inhuurt van 
Brandweer Brabant-Noord. 

 De centralisten zijn in dienst van de eigen discipline (brandweer, politie of 
ambulancezorg). 

 Er is een bedrijfsbureau en ondersteuning (voor onder andere financiën en beheer). 
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2.3.3 Meldkamer Eindhoven 

De meldkamer in Eindhoven heeft de volgende kenmerken: 
 

 Ze is juridisch noch fysiek een afzonderlijke identiteit. 

 De deelnemers werken samen op basis van een overeenkomst. 

 Deelnemers zijn Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Politie-Eenheid Oost-Brabant. 

 De directeur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is directeur meldkamer. 

 Onder de directeur is een sectorhoofd meldkamer benoemd. 

 Het managementteam bestaat uit het sectorhoofd en teamleiders van brandweer, 
politie en ambulancezorg. 

 De meldkamer huurt ruimte in een politiegebouw (bouwjaar + 1980). 

 Het meldkamergebouw bevat geen opschalingsruimte. 

 Alle meldkamermedewerkers zijn in dienst van de eigen discipline (brandweer, politie 
of ambulancezorg). 

 

2.3.4 Doelstellingen 2020 

 
Sinds november 2014 wordt gewerkt aan de samenvoeging van de meldkamers in 
Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Daarvoor is een projectorganisatie ingericht en een 
projectbudget beschikbaar. Het doel is te komen tot een nieuwe meldkamer voor Oost-
Brabant waar prettig en gezond (samen)gewerkt wordt en waar kwaliteit centraal staat. De 
nieuwe meldkamer moet beide veiligheidsregio's bedienen en zodanig zijn vormgegeven dat 
de overdracht aan de politie en de uiteindelijke integratie in de Landelijke 
Meldkamerorganisatie naadloos verloopt. De samenvoeging in het voorjaar van 2018 dient 
immers als tussenstap voor overdracht van de meldkamer aan de politie in 2020 en 
uiteindelijk voor integratie in de Landelijke Meldkamerorganisatie. Zodoende zijn bij het 
voorbereiden en uitvoeren van dit plan de doelen en randvoorwaarden van het 
Transitieakkoord en de Beslisnotitie Heroriëntatie leidend en wordt er nauw samengewerkt 
met de andere meldkamers.  
 
Om te voldoen aan het minimale beeld (zoals beschreven in § 2.2) hebben de meldkamers in 
Oost-Brabant de komende jaren als doel: 
 

- De nieuwe meldkamer huisvesten en inrichten. De Veiligheidsregio Brabant-Noord 
draagt haar gebouw aan de Gruttostraat 10 in 's-Hertogenbosch verbouwd, 
gestoffeerd, ingericht met apparatuur en meubilair over aan de politie. De beide 
meldkamers verhuizen naar deze nieuwe locatie. 

 
- Het meldkamergebouw krijgt ruimtes voor het Regionaal Crisiscentrum voor de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van 
de politie. 
 

- Multidisciplinair samenwerken tussen brandweer, politie en ambulancezorg 
bevorderen. 
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- Werkprocessen harmoniseren door landelijke standaarden in te voeren in het 
Gemeenschappelijk Meldkamersysteem (GMS).  

 
- Werkprocessen laten aansluiten op de werkprocessen van de operationele diensten.  
 
- Personeel zowel multi- als monodisciplinair opleiden en de functie van 

calamiteitencoördinator (caco) inrichten (dit is een wettelijke verplichting om in het 
geval van calamiteiten snel op te schalen; een voorstel voor deze functie maakt geen 
deel uit van dit samenvoegingsplan en volgt later). 

 
- Het technisch beheer (ICT en facilitair) van de meldkamer komt in handen van de 

politie. De Meldkamer Oost-Brabant sluit in 2018 aan op het Landelijk Rekencentrum 
voor de meldkamers dat ICT-apparatuur voor alle meldkamers bevat. Het bestuur van 
de meldkamer maakt met de politie afspraken over taken, kwaliteit, prijs en 
overdracht. Een aansluitplan en realisatieplan zorgen voor aansluiting van de 
meldkamer op het Landelijk Rekencentrum en voor de noodzakelijke 
communicatiemiddelen, informatiesystemen en koppelingen met de (regionale) 
opschalingsvoorzieningen. De meldkamer krijgt één Gemeenschappelijk 
Meldkamersysteem (GMS), dat één geografisch informatiesysteem (GIS) zal 
bevatten. 
 

- Vanaf 2018 stelt het bestuur van de meldkamer een eigen begroting op voor de 
meldkamer. Deze bevat een financiële meerjarenplanning op basis van een 
planningscyclus, inclusief een verdeelsleutel die aangeeft welk aandeel de 
deelnemende partijen bijdragen aan de kosten van de meldkamer. 

 
- De deelnemende partijen sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op basis 

van de Wet veiligheidsregio's art. 19 en art. 35, lid 5. Deze borgt het in stand houden 
van de meldkamer in de komende jaren. De overeenkomst bevat ook afspraken over 
uitwijk (voor het geval dat de meldkamer in 's-Hertogenbosch uitvalt) en fallback (voor 
het geval dat ook de achterliggende systemen van de meldkamer in 's-
Hertogenbosch uitvallen). De systemen voor uitwijk en fallback zijn ingericht, 
operationeel getest en beoefend. 

 
De besturen van de twee veiligheidsregio's hebben in april 2016 een businesscase opgesteld 
voor huisvesting, inrichting en ICT voor de nieuwe meldkamer (exclusief personeel). In 
december 2016 heeft de korpsleiding van de Nationale Politie met deze businesscase 
ingestemd en budget beschikbaar gesteld. Daarmee is duidelijk hoe hoog de investering 
voor het samenvoegen maximaal is: 12 miljoen euro. 

Dit samenvoegingsplan vertaalt de gemeenschappelijke werkprocessen naar organisatie en 
bezetting in 2018. Daarnaast schets het de ambities van de deelnemende disciplines en de 
beheersorganisatie tussen 2018 en 2020.  

 

2.4 Projectkosten 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor de projectkosten die de samenvoeging 
van de meldkamers in Oost-Brabant met zich mee brengt 900.000 euro beschikbaar gesteld. 
Een overzicht van de begroting en realisatie tot op heden staat in hoofdstuk 8 (Financiën). 
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3.  Bestuurlijke samenwerking  

3.1 Inleiding 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor de governance van de Meldkamer Oost-
Brabant van 2018 tot 2020. Het document Bestuurlijke samenwerking meldkamers Oost-
Brabant (zie bijlage) is afzonderlijk ter besluitvorming aan de besturen en de politie 
voorgelegd. 
Tot het moment van overdracht aan de Nationale Politie blijven de meldkamermedewerkers 
in dienst van hun huidige werkgevers. Bestuur, beleid en beheer over de Meldkamer Oost-
Brabant zijn in handen van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; het wettelijke 
gezag over de Meldkamer Oost-Brabant is in handen van de burgemeesters (wat betreft 
openbare orde en crisisbeheersing) en de hoofdofficier van justitie (wat betreft opsporing van 
strafbare feiten).  
 

3.2 Wettelijke zorgplicht meldkamerfunctie  

 
De Beslisnotitie Heroriëntatie bepaalt dat de besturen van de veiligheidsregio’s 
verantwoordelijk zijn voor de samenvoeging van de meldkamers. Deelnemende partners zijn 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
(VRBZO), de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAVBMWN) 
en de Politie-Eenheid Oost-Brabant. De Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost 
is bestuurlijk betrokken via het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De 
wettelijke basis voor de samenwerking zijn de Wet veiligheidsregio’s (art. 10 en art. 35) en 
de Tijdelijke wet ambulancezorg (art. 4, lid 2).  
 

3.3 Huidige situatie Meldkamer 's-Hertogenbosch 

 
In de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (2011) is het beheer van 
de Meldkamer 's-Hertogenbosch opgedragen aan de eenheidschef van politie Oost-Brabant. 
Het beheer betreft de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur, het 
genereren van managementinformatie voor een adequate taakuitoefening en het verzorgen 
van vernieuwende communicatie- en informatievoorzieningen waardoor de 
hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. De eenheidschef 
heeft de dagelijkse coördinatie van het beheer van de meldkamer overgedragen aan een 
manager beheer. De politie verzorgt het beheer; hiervoor is een 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten. 
 
De meldkamermedewerkers brandweer, ambulancezorg en politie zijn respectievelijk in 
dienst van de VRBN, de RAVBMWN en de politie. Binnen de planning-en-controlproducten 
van de VRBN heeft de meldkamer een eigen programma.  
 

3.4 Huidige situatie Meldkamer Eindhoven 

 
De Meldkamer Eindhoven bestaat niet als formele zelfstandige juridische organisatie. De 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond de meldkamer zijn uitgewerkt in een 
overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de politie. Het bestuurlijk 
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beheer van de meldkamer ligt bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het algemeen bestuur 
van de veiligheidsregio heeft de directeur van de veiligheidsregio aangewezen als directeur 
meldkamer. Deze heeft de uitvoering van de taak overgedragen aan het sectorhoofd 
meldkamer.  
 
De Meldkamer Eindhoven is sinds 2007 als sector opgenomen in de begroting van de 
VRBZO. Ambulancezorg, brandweer en politie leveren personeel en materieel aan de 
meldkamer. De kosten daarvan worden door de partijen zelf gedragen. Gezamenlijke kosten 
worden volgens een vaste verdeelsleutel door de samenwerkende partners gedragen.  
 
Sinds 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de Meldkamer Brandweer bij de sector 
Incidentbestrijding van de VRBZO en de verantwoordelijkheid voor de Meldkamer 
Ambulancezorg bij de sector Regionale Ambulancevoorziening. De verantwoordelijkheid van 
het sectorhoofd is daarmee verlegd naar bedrijfsvoering, waaronder financieel beheer en 
multidisciplinaire processen vallen.  
 
Voor het gezamenlijk beheer van ICT-voorzieningen en van de communicatiesystemen 
C2000/P2000 zijn afzonderlijke Service Level Agreements afgesloten. Voor gebruik van 
huisvesting is een huurovereenkomst afgesloten tussen de meldkamer en de politie.  
 

3.5 Samenvoeging meldkamers 's-Hertogenbosch en Eindhoven 

 
Het samenvoegen van de meldkamers 's-Hertogenbosch en Eindhoven heeft een aantal 
organisatorische voeten in aarde gehad. Een regionaal kwartiermaker heeft als taak in het 
voorjaar van 2018 één Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) te realiseren. Daartoe heeft hij een 
projectorganisatie ingericht. Deze bevat een (ambtelijke) werkgroep bestuurlijke 
samenwerking (niet te verwarren met de Bestuurlijke Begeleidingsgroep), die de bestuurlijke 
inrichting van de meldkamer zal uitwerken (zie figuur 1). Er komt voor 2018 en daarna één 
begroting. (zie hoofdstuk 8, Financiën). De politie zal de gezamenlijke financiële 
boekhouding uitvoeren. 
 
Verder is sinds 1 juni 2016 en in de aanloop naar de samenvoeging van beide meldkamers 
het sectorhoofd van de Meldkamer Eindhoven tevens belast met de verantwoordelijkheid 
voor de bedrijfsvoering van de Meldkamer 's-Hertogenbosch. Dit is vastgelegd in een 
detacheringsovereenkomst met de Politie-Eenheid Oost-Brabant.  
 
Tot slot is voor de samenvoeging van de beide meldkamers in 2014 de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep ingericht en is er sprake van één managementteam op strategisch niveau 
en één managementteam op operationeel niveau. 
 
 

3.6 Bestuurlijke aansturing MKOB 2018-2020 

 
Voor de bestuurlijke aansturing van de MKOB is een besturingsmodel ontworpen dat recht 
doet aan de wettelijke taken en de bestuurlijke inbreng van de verschillende besturen en 
organisaties. In dit model valt de MKOB onder de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
(nummer 1 van figuur 1). 
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3.7 Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst  

 
De bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over de volgende 
onderwerpen: 
 

 het gezag; 

 inrichting van management en beheer; 

 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

 gezamenlijke voorzieningen; 

 personeel; 

 informatievoorziening; 

 bekostiging inclusief daarbij gehanteerde verdeelsleutels; 

 de consultatie over en de verantwoording van de geleverde prestaties aan de 
deelnemende partners; 

 kaders genoemd in de businesscase huisvesting, inrichting en ICT; 

 geschillenregeling.  

 
  

 
 
De verschillende disciplines maken bilateraal afspraken over de kwaliteit van de 
dienstverlening voor de samenwerking tussen monodisciplinaire meldkamers. Bijvoorbeeld: 
de Meldkamer Brandweer Brabant-Zuidoost maakt afspraken met de Meldkamer Brandweer 
Brabant-Noord over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit aspect komt in hoofdstuk 7 aan 
de orde. 
 

Figuur 1 
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3.9 Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant  

Op grond van artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een Bestuurlijke 
Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant ingesteld. Deze commissie zal het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord adviseren over de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst en over de beleids- en beheerscyclus.  
 
Daarnaast adviseert de commissie over de uitvoering van de beheerstaken, zoals vastgelegd 
in de samenwerkingsovereenkomst tussen VRBN en de politie.(nummer 2 van figuur 1).  
 

3.10 Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO  

Uit praktische overwegingen krijgt de Bestuurlijke Adviescommissie ook taken van de 
Bestuurlijke Begeleidingsgroep die de doorontwikkeling van de meldkamer betreffen en de 
overdracht aan de politie na wetswijziging. 
 

3.11 Beheer 

Omdat het beheer van de MKOB en de samengevoegde meldkamers Brandweer bij de 
VRBN komt te liggen, dient de organisatieverordening (Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord, art. 9.6) te worden aangepast (nummer 4 van figuur 1).  
Naar analogie van de huidige situatie wordt het beheer en de exploitatie van gebouw, 
technische infrastructuur, gemeenschappelijke ICT-voorzieningen (GMS, C2000, 112 e.d.) 
en het genereren van managementinformatie van de MKOB opgedragen aan de politie. 
Hiertoe sluiten het algemeen bestuur van de VRBN en de korpschef van de politie een 
samenwerkingsovereenkomst over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kosten. 
(nummer 2 van figuur 1).  
Als uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst sluiten de Politie-Eenheid Oost-
Brabant, het Politiedienstencentrum (PDC) en het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) 
dienstverleningsovereenkomsten over de kwaliteit van de uitvoering van het beheer.  
(nummer 3 van figuur 1).  
 

3.12 Beleid en begroting  

Voor de nieuwe meldkamer wordt een (meerjaren-) beleidsplan en meerjarenbegroting 

opgesteld. De begroting, een afzonderlijk programma in de programmabegroting van de 

VRBN, geeft de lasten en baten van de meldkamer en de bijdragen van de deelnemende 

partners aan. Verantwoording zal plaatsvinden binnen de beleids- en controlecyclus van de 

VRBN, in ieder geval tot inwerkingtreding van de voorziene Wet landelijke 

meldkamerorganisatie. Via consultatie in de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-

Brabant kunnen alle partners hun invloed uitoefenen op het concept-beleidskader, de 

concept-programmabegroting, management- en bestuursrapportages en de concept-

jaarverantwoording van de VRBN. 
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4.   Communicatie 

Om de samenvoeging te begeleiden heeft de werkgroep communicatie, met daarin alle 
betrokken disciplines, een communicatieplan opgesteld. Dat bevat de volgende doelen: 

 Procesinformatie verstrekken aan bestuurders, interne medewerkers, politiemensen, 
brandweermensen en burgers over de ontwikkelingen, mijlpalen en achtergronden 
van de samenvoeging. 

 Personele informatie verstrekken aan medewerkers van de meldkamers: 'wat 
betekent de samenvoeging voor mij als medewerker?' 

 Inhoudelijke informatie verstrekken over (veranderingen in) werkprocessen. 

 Transparant, relevant en realistisch communiceren over dit proces met oog voor de 
verschillende belangen en gevoelens. 

 Betrokkenheid en draagvlak bij de verschillende doelgroepen vergroten. 
 
Uitgangspunt is dat communicatie zoveel mogelijk gelijktijdig plaatsvindt op beide locaties 
(Eindhoven en 's-Hertogenbosch) en bij alle disciplines (politie, brandweer en 
ambulancezorg).  

Een lid van de werkgroep communicatie neemt deel aan de Landelijke Werkgroep Regionale 
Communicatie van de LMO. Deze werkgroep borgt dat alle tien samenvoegingsgebieden 
dezelfde lijn volgen, dat er samenhang is in de communicatielijnen over de samenvoeging en 
over de dagelijkse gang van zaken en dat ervaringen worden uitgewisseld. Doordat het 
werkgroeplid deelneemt aan de landelijk werkgroep kan hij/zij de uitingen van de regionale 
werkgroep en uitingen van de landelijke werkgroep op elkaar afstemmen. 
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5.  Huisvesting en inrichting  

5.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader 

Volgens het minimaal beeld van het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers is er in 
2020 één meldkamer per samenvoegingsgebied op de bestuurlijk vastgestelde locatie. Deze 
meldkamer dient te voldoen aan het Algemeen Programma van Eisen Huisvesting 
Meldkamers LMO (30 juni 2015) en aan het Functioneel Programma van Eisen voor de 
LMO-meldtafel (22 november 2015). Afwijken kan alleen via afspraken met de politie, de 
toekomstig beheerder. De verhuizing en de ontmanteling en herbestemming van de oude 
meldkamers vallen ook onder dit domein. 
 

5.2  Huidige situatie en doelstellingen tot 2020 

De meldkamer van de VRBZO is gevestigd aan de Mathildelaan 4 in Eindhoven. De politie is 
eigenaar en beheerder van dit gebouw, waarin meerdere functionaliteiten van de politie zijn 
ondergebracht; de VRBZO huurt 1.063 m2 voor de meldkamer (exclusief de ruimte van de 
meldkamer van de politie). Deze huisvesting verkeert volgens de nulmeting 2013 in redelijke 
staat.  
 
De meldkamer van de VRBN is gehuisvest aan de Gruttostraat 10 in 's-Hertogenbosch. Dit 
gebouw is eigendom van de VRBN, in beheer van de politie en heeft meldkamer als 
hoofdfunctie. Daarnaast bevat het een opschalingsruimte voor de Staf Grootschalig en 
Bijzonder Optreden (SGBO) en het Regionaal Crisis Centrum (RCC) en een ruimte voor het 
Regionaal Service Centrum (RSC) van de politie. Deze huisvesting verkeert volgens de 
nulmeting in redelijke staat.  
 
De nieuwe Meldkamer Oost-Brabant wordt gevestigd aan de Gruttostraat 10 in 
's-Hertogenbosch. Doel is uiterlijk 1 april 2018 een flexibele en toekomstbestendige 
meldkamer op te leveren. De meldkamerruimte, kantoorruimten, technische en overige 
ruimten van de meldkamer zijn dan voorzien van meubilair en de werkplekken zijn ingericht 
voor de landelijke apparatuur voor ICT en informatievoorziening (IV). De meldkamer voldoet 
op hoofdlijnen aan het Algemeen programma van eisen voor de meldkamer van de 
toekomst.  
Op een aantal punten wijkt de nieuwe meldkamer af, omdat het gebouw aan de Gruttostraat 
ruimtelijke beperkingen met zich meebrengt. Het LMO-programma is op de hoogte van deze 
afwijkingen. 
 

5.3  Activiteiten, planning en verantwoordelijkheid  

De huidige juridisch eigenaar van het gebouw is de VRBN. De VRBN heeft met de politie in 
de Gemeenschappelijke Regeling een afspraak vastgelegd voor het beheer van deze locatie. 
Om het gebouw door de politie in beheer te laten nemen en de verbouwing te kunnen 
realiseren is besloten om het gebouw in eigendom over te dragen aan de politie.  

De huisvesting van de Meldkamer Oost-Brabant doorloopt de volgende fasen: 

- de definitiefase omvat het beschrijven van een functioneel programma van eisen en 
de prestatiedoelstellingen (deze fase is voltooid); 

- de ontwerpfase omvat het selecteren van de opdrachtnemer, een voorlopig ontwerp, 
een definitief ontwerp en het maken van een begroting (deze fase is voltooid); 
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- de realisatiefase omvat het maken van werktekeningen, het selecteren van 
onderaannemers, het voorbereiden van werk, het opstellen van uitvoeringsplanning 
en het afstemmen met alle betrokkenen. Bij de realisatie wordt de bouwplanning 
regelmatig afgestemd met de ICT-planning van LMO/MDC (deze fase is in 
uitvoering). 

- de opleveringsfase omvat het opleveren aan de opdrachtgever: het 
Politiedienstencentrum (PDC). De Landelijke Meldkamerorganisatie zal in deze fase 
starten met het testen van de aansluiting op het landelijke ICT-platform, waarna de 
centralisten worden opgeleid. 

 
De Stuurgroep Huisvesting Oost-Brabant van de politie is verantwoordelijk voor de 
besluitvorming en bewaakt de kwaliteit, financiële controle en rapportages, zoals vastgelegd 
in het Project Initiatie Document. De kwartiermaker voor de meldkamer Oost-Brabant neemt 
als seniorgebruiker zitting in die stuurgroep en vertegenwoordigt daarin de belangen van de 
ketenpartners. Het PDC levert het project turnkey op. 

De politie zal het gebouw in beheer nemen en een gebruikersfee in rekening brengen bij de 
MKOB. Deze gebruikersfee omvat de omgeslagen daadwerkelijke kosten van de exploitatie 
en komt tot stand na overleg tussen de politie en de MKOB-partners. De financiële 
verantwoording is daarmee een gezamenlijk proces waarbij ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid draagt binnen de MKOB-begroting. Omdat deze gebruikersfee nog niet 
is vastgesteld is bij het opstellen van de begroting, is uitgegaan van de kaders in de 
Businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 2016. 

De regionaal kwartiermaker heeft een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid, 
mogelijke opties en financiële consequenties van huisvesting voor de nieuwe meldkamer. 
Het vastgestelde Programma van eisen meldkamer van de toekomst is specifiek gemaakt 
voor deze meldkamer en aangevuld met het Programma van eisen voor de 
opschalingsruimtes (SGBO en RCC).  

Hierna is zorgvuldig gekeken naar de strategie voor inkopen, aanbesteden en realiseren. Bij 
de realisatiestrategie was vooral de vraag of de meldkamer van Brabant-Noord tijdens de 
verbouwing operationeel kon blijven in 's-Hertogenbosch of dat tijdelijk onderbrengen in 
Eindhoven noodzakelijk was. Om de risico’s voor uitval te verkleinen, de overlast voor de 
medewerkers zo beperkt mogelijk te houden en de bouwtijd te verkorten, verhuist de 
meldkamer tijdelijk naar Eindhoven. Bovendien kan zo efficiënter worden verbouwd, 
waardoor de investeringen dalen.  

De oorspronkelijke architect van het gebouw en een adviseur voor installatietechniek 
hebben de opdracht gekregen een voorlopig ontwerp te maken voor de aanpassing van het 
gebouw aan de Gruttostraat. 

Vanaf de Voorlopig Ontwerpfase neemt het Politiedienstencentrum het project over. Het 
PDC zal dit realiseren binnen de kaders die de ketenpartners hebben aangeven in de 
businesscase. Bij de totstandkoming van het Project Initiatie Document (PID) zijn deze 
kaders geactualiseerd en geconcretiseerd en is de financiële paragraaf benoemd. De 
stuurgroep Huisvesting Politie Oost-Brabant heeft het PID vastgesteld en daarmee het 
budget voor de verbouwing beschikbaar gesteld. Na realisatie van de verbouwing neemt de 
politie het gebouw in beheer. Volgens planning kan de verbouwing in juni 2017 starten. 
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6.  Informatievoorziening en ICT 

6.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader 

 
Volgens het minimaal beeld van het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers moeten 
alle meldkamers aansluiten op het Landelijk Rekencentrum en gebruikmaken van één 
nationaal meldkamersysteem. Op het moment dat de opvolger van het Gemeenschappelijk 
Meldkamersysteem (GMS), het Nationale Meldkamer Systeem (NMS), beschikbaar komt, 
zijn alle samengevoegde meldkamers klaar om te migreren naar één GMS. Alle meldkamers 
maken een eigen aansluitplan en een gezamenlijke planning om aan te sluiten op het 
Landelijk Rekencentrum. Indien er een knelpunt ontstaat over de volgorde van aansluiten en 
partijen er niet uitkomen, dan neemt de Landelijke Regiegroep hierover een beslissing. Haar 
uitgangspunt daarbij is het voorkomen van desinvesteringen en het vermijden van een 
grotere kwetsbaarheid van meldkamers.  
 

6.2 Huidige situatie en doelstellingen tot 2020 

In de Meldkamer Oost-Brabant zijn in 2018 werkprocessen en ondersteunende systemen 
volledig geïntegreerd, waardoor de partners in beide veiligheidsregio’s op eenvormige wijze 
ondersteuning krijgen, onder andere met één GMS. De meldkamer maakt in 2018 gebruik 
van het Landelijk Rekencentrum, zoals beschreven in de Beslisnotitie Heroriëntatie vorming 
landelijke meldkamer en het daarin opgenomen landelijk kader. Hiertoe zijn in Oost-Brabant 
al voorbereidingen getroffen. Zo wordt het project om te komen tot één GMS/GIS-omgeving 
op beide meldkamers naar verwachting in april 2017 afgerond en is in nauw samengewerkt 
met de programmaorganisatie van de LMO om een aansluitplan te maken. 

In de huidige situatie hebben zowel de meldkamer in 's-Hertogenbosch als in Eindhoven een 
eigen ICT-omgeving die brandweer, politie en ambulancezorg voorziet in hun gezamenlijke 
informatievoorziening (IV). De ICT-teams van beide meldkamers zijn reeds samengesmolten 
in één team Lokaal Beheer, dat de ICT-omgevingen op beide locaties beheert. Inmiddels is 
besloten dat Meldkamer 's-Hertogenbosch circa een jaar intrekt bij Meldkamer Eindhoven, 
waarbij beide gebruikmaken van de ICT-voorzieningen van Meldkamer Eindhoven, zo nodig 
met minimale aanpassingen.  

Nadat de businesscase op 18 februari 2016 is aangeboden aan de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep (BBG), is intensief overlegd met de LMO over het aansluiten op het 
landelijk ICT/IV-platform. Er is een aansluitplan opgesteld met opgave van de standaard 
landelijke voorziening op plateau 1 van de LMO: de functionele eisen van meldkamer Oost-
Brabant. Het aansluitplan bevat ook een gap-analyse die het verschil tussen de 
standaardvoorzieningen en de functionele eisen aangeeft. Dit plan beoogt om de IV- en ICT-
voorzieningen op tijd klaar te hebben voor aansluiting van de nieuwe meldkamer in 2018.  

Nu het aansluitplan is afgerond, is duidelijk welke voorzieningen Meldkamer Oost-Brabant in 
eigen beheer moet inrichten en welke investeringen hiervoor lokaal noodzakelijk zijn. Tot nog 
toe is onduidelijk wat het inrichten en in stand houden van de landelijke voorzieningen kost 
en welk deel daarvan de Meldkamer Oost-Brabant moet betalen. Volgens de 
programmaorganisatie is duidelijkheid op korte termijn niet te verwachten. 

In 2017 wordt de ICT-omgeving van de meldkamer Oost-Brabant voorbereid op de 
aansluiting op het Landelijk Rekencentrum en worden de systemen en applicaties die lokaal 
in stand gehouden moeten worden (lokale specials) vernieuwd. 

Brandweer, politie en ambulancezorg zullen hun informatie ontvangen via: 
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 generieke landelijke meldkamersystemen, zoals 112, C2000 en GMS; 

 generieke regionale multi- meldkamersystemen, zoals voicelogging, telefonie, GIS en 
alarmeringssystemen; 

 specifieke regionale monodisciplinaire meldkamersystemen, zoals ProQA 
(ambulancezorg), OMS (brandweer) en mobiele dataterminals (computers in auto's). 
 

Daarnaast krijgt de nieuwe meldkamer de volgende IT-voorzieningen: 

 Datacenter voor applicaties en systemen; 

 Beheer van infrastructuur; 

 Kantoorautomatisering; 

 Wifi; 

 Internet en Intranet; 

 Koppeling kantoorautomatisering van brandweer, politie en ambulancezorg; 

 Koppeling met partners, zoals Ambulancezorg Nederland en het Instituut voor 
Fysieke Veiligheid; 

 Uitwijkvoorzieningen; 

 Service level agreements tussen de MKOB en politie; 

 IT-faciliteiten voor opschalingsruimten; 

 Ontmanteling van de meldkamer en apparatuur in Eindhoven. 
 

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voorziet een aantal risico’s. Daarom stelt de voorzitter in 
een brief (augustus 2016) aan de programmamanager LMO een aantal voorwaarden aan de 
aansluiting op het Landelijk Rekencentrum:  

 De algemene besturen en de politie hebben in de Businesscase huisvesting, 
inrichting en personeel aangegeven hoeveel de samenvoeging van de meldkamers 
mag kosten. Het is voor de Bestuurlijke Begeleidingsgroep niet acceptabel als de 
kosten voor aansluiting op het Landelijk Rekencentrum worden overschreden. De 
begeleidingsgroep wil hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. 

 De besturen van de veiligheidsregio’s blijven tot aan de overdracht van het beheer 
aan de politie zeker tot 2020 verantwoordelijk voor de instandhouding van de 
Meldkamer Oost-Brabant. De uitvoering van het beheer ligt in deze periode al wel in 
handen van de politie. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep wil in een 
dienstverleningsovereenkomst opnemen dat het service-levelniveau in deze periode 
minimaal even hoog is als het niveau dat beide meldkamers nu hanteren. 

 De streefdatum voor het starten van de Meldkamer Oost-Brabant is 1 april 2018. 
Daarom is er een strakke planning om het gebouw aan te passen en de technische 
infrastructuur in orde te maken. Beide moeten op 1 januari 2018 gereed zijn om 
voldoende gelegenheid te hebben om alle systemen te testen en de medewerkers 
van de meldkamer op te leiden. De aansluiting op het Landelijk Rekencentrum op 
1 januari 2018 staat echter onder druk. De politie heeft als taak het Landelijk 
Rekencentrum te realiseren, maar moet tegelijkertijd het project IVC2000 en de 
meldkamer in Rotterdam realiseren. Daarom wil de Bestuurlijke Begeleidingsgroep, 
voordat zij besluit tot aansluiting op het Landelijk Rekencentrum, de garantie hebben 
dat dit uiterlijk op 1 januari 2018 gerealiseerd is. Hierover is een maandelijks overleg 
gestart tussen LMO, Meldkamer Diensten Centrum en de kwartiermaker. Ook wordt 
in dit overleg de samenloop met de meldkamer Noord-Holland besproken. Eventueel 
noodzakelijke wijzigingen in de planning worden aan de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep voorgelegd.  
 

De politie zal de ontmanteling van de Meldkamer Eindhoven in eigen beheer uitvoeren. De 

frictiekosten zullen daarmee zeer beperkt zijn.  
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7.  Werkprocessen en Personeel 

7.1 Minimaal beeld 2020 en afspraken samenvoeging Landelijk Kader 

 

Volgens het minimaal beeld van het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers zijn de 
monodisciplinaire meldkamerprocessen (voor politie, brandweer en ambulancezorg) in 2020 
landelijk geharmoniseerd per discipline en geïmplementeerd in één Gemeenschappelijk 
Meldkamersysteem. Het doel hiervan is dat alle meldkamers hulpverlening van dezelfde 
kwaliteit verlenen. Iedere meldkamer werkt geïntegreerd, wat voor de MKOB betekent: 

 

 Politie, brandweer en ambulancezorg werken bij opschaling samen volgens 
protocollen; dit gebeurt voor beide veiligheidsregio’s op dezelfde manier. 

 Centralisten werken voor het gehele verzorgingsgebied. 

 Politie, brandweer en ambulancezorg werken samen voor opleidingen, training en 
oefening.  

 De meldkamer krijgt één hoofd om facilitaire en multidisciplinaire voorzieningen 
aan te sturen; daarnaast krijgen politie, brandweer en ambulancezorg elk een 
eigen leidinggevende. 

 Landelijke en lokale systemen worden op elkaar afgestemd. 

 Politie, brandweer en ambulancezorg delen noodzakelijke informatie, voor zover 
de wet (geheimhoudingsplicht) dit toestaat. 

 De MKOB doet zoveel mogelijk mee met de landelijke ontwikkeling om over te 
stappen op multi-intake, bijvoorbeeld door zich aan te melden als multi-intakepilot.  

 De MKOB maakt een protocol voor afstemming tussen politie, brandweer en 
ambulancezorg op het moment dat deze samen opschalen (multi-opschaling).  

 
Het minimaal beeld van het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers behandelt niet 
het personeel. Uitgangspunt is dat werkgeverschap en rechtspositie van het personeel, zoals 
vastgelegd in het aanstellingsbesluit voor elke medewerker, niet wijzigen tot 2020. Daarna is 
er een beslissing nodig over de vraag of het personeel van de meldkamers overgaat naar de 
politie. Deze beslissing hangt samen met de antwoorden op de vragen: Wie krijgt welke 
taken? en Wat zijn de gevolgen voor bestuur, rechtsposities en financiën?  
 
Dit samenvoegingsplan gaat over de periode 2018-2020. De samenvoeging begint echter al 

in mei 2017, omdat de meldkamers dan in Eindhoven gaan samenwonen en vanaf dan 

werkprocessen en personeel beginnen te integreren. Immers, samenwonen gaat niet zonder 

samenwerken. 

Om aan het minimaal beeld van het Landelijk Kader te voldoen, smelten de 
monodisciplinaire meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg van Brabant-Noord 
en Brabant-Zuidoost tot 2020 samen in monodisciplinaire meldkamers voor heel Oost-
Brabant. Tegelijkertijd worden landelijk de monodisciplinaire meldkamerprocessen 
geharmoniseerd. De MKOB zal deze geharmoniseerde meldkamerprocessen 
implementeren. 
 
Dit hoofdstuk onderscheidt monodisciplinaire werkprocessen en multidisciplinaire 
werkprocessen en de gevolgen hiervan voor mens en organisatie. Het schetst de huidige 
situatie en het beeld vanaf 2018 tot aan 2020. 
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7.2  Huidige situatie algemeen 

7.2.1  Alarmnummer 112 

 
De werkzaamheden van politie, brandweer en ambulancezorg zijn in beide meldkamers 
georganiseerd volgens de gebruikelijke processen voor aanname, intake, uitgifte, 
ondersteuning en opschaling. Sinds 1 maart 2017 neemt de Landelijke Eenheid van de 
politie 112-oproepen aan en verbindt deze door naar de meldkamers van politie, brandweer 
of ambulancezorg. Meldkamers ambulancezorg nemen daarnaast oproepen van huisartsen 
en voor besteld vervoer aan. Er is op dit moment geen beeld van hoe de kwaliteit door de 
burger wordt ervaren.  
 
Aantal 112-oproepen per jaar (2013) Oost-Brabant  
 

Meldkamer 112-oproepen 
[Brabant-Zuidoost] 

112-oproepen 
[Brabant-Noord] 

Totaal  
Oost-Brabant 

Politie 31.056 23.442 54.498 

Brandweer 4.450 3.259 7.709 

Ambulancezorg 20.711 15.885 36.596 

Totaal 56.217 42.586 98.803 

 
 

 7.3 Monodisciplinaire processen en organisatie 

 

7.3.1  Huidige situatie Meldkamers Brandweer 

 
Bij de meldkamers van de brandweer zijn intake en uitgifte niet gescheiden. Dit gebeurt 
alleen bij drukte of calamiteiten. Bij spoed start de centralist direct met de uitgifte terwijl hij de 
intake voortzet. De intake verloopt volgens het Referentieproces intake.  
 
Het Gemeenschappelijke Meldkamersysteem genereert voorstellen conform de landelijke 
meldingsclassificaties. Activering en alarmering van de inzet gebeurt met behulp van P-2000. 
De centralist heeft de regie op de inzet tot het moment dat er leiding ter plaatse is. De 
centralist heeft inzicht in de bezetting en beschikbaarheid van de brandweereenheden.  
 
De Meldkamer Brandweer (MKB) Brabant-Noord heeft als speciale taken de afhandeling van 
de milieuklachtenlijn van de provincie Noord-Brabant, het openbaar meldsysteem (OMS) van 
automatische brandmeldingen, de calamiteitenlijnen van Waterschap Aa en Maas en  
Waterschap de Dommel, ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (politie) en 
het gebruik van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). 
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7.3.2 Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 

Inleiding 

In 2018 gaan de meldkamers van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 

samen in de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). De Meldkamer Brandweer (MKB), die hier 

deel van uitmaakt, wordt de eerste meldkamer brandweer in Nederland die twee 

veiligheidsregio’s bedient. Elders in het land zijn weliswaar al eerder meldkamers 

samengevoegd, maar deze bleven alleen hun oorspronkelijke regio's bedienen. 

Dit samenvoegingsplan schetst de businesscase die voortvloeit uit de samenvoeging. Omdat 

er dus nog geen voorbeelden zijn van echt geïntegreerde meldkamers kan er niet 

'afgekeken' worden bij andere veiligheidsregio’s. Zodoende is het moeilijk een businesscase 

te maken; veel zal bijvoorbeeld afhangen van vragen als: harmoniseren de veiligheidsregio’s 

hun processen?, wat is de kans dat gelijktijdig incidenten plaatsvinden? Die kans bepaalt 

namelijk de minimale bezetting van de MKB.  

 

Visie 

De beide korpsen hebben samen besloten om toe te werken naar één Meldkamer 

Brandweer Oost-Brabant, waarschijnlijk in mei 2018 (afhankelijk van de datum van 

verhuizing naar 's-Hertogenbosch). Deze meldkamer neemt meldingen aan, verwerkt ze en 

geeft ze uit, ondersteunt de Operatie Rood Vakmanschap en is op termijn inpasbaar in de 

landelijke structuur van meldkamers brandweer binnen de Landelijke Meldkamerorganisatie.  

 

Traject 

Nu zijn er nog aanmerkelijke verschillen in de organisatie en operationele werkwijzen van 

beide meldkamers. De tijdelijke verhuizing van de meldkamer 's-Hertogenbosch naar 

Eindhoven (naar verwachting in mei 2017) geeft de mogelijkheid om deze verschillen te 

verkennen en tot harmonisatie over te gaan. De nieuwe MKB bedient echter nog steeds twee 

verschillende regio’s met verschillende procedures voor bijvoorbeeld de alarmering van 

eenheden, de alarmering bij rampen en crises en de wijze van opschaling. Met deze 

verschillen moet de nieuwe MKB bij de bepaling van de bezetting rekening houden. 

Daar staat tegenover dat in de toekomst veel achterliggende processen en procedures 

worden geharmoniseerd, mede door de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie. 

Daardoor is de kans groot dat er minder medewerkers nodig zijn dan op grond van deze 

businesscase te verwachten is.  

 

Formatie MKB 

De tafelbezetting, het aantal centralisten dat nodig is om de meldtafels te bedienen, bepaalt 

in belangrijke mate de formatie. Nu is deze bezetting: twee centralisten per regio. De 

samengevoegde MKB kan volstaan met een reguliere tafelbezetting van drie centralisten. 

Vanwege de nevenwerkzaamheden van de centralisten (noodzakelijk voor het bedienen van 

twee verschillende regio’s) zal de bezetting tijdens kantooruren iets hoger moeten zijn. Dat 
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leidt tot een uiteindelijke formatie van 24 fte - één centralist de klok rond aan de meldtafel 

vereist 8 fte - exclusief de leidinggevende en noodzakelijke ondersteuning (zie hieronder). 

Door landelijke en regionale harmonisatieprocessen, mede gevolg van de doorontwikkeling 

naar de LMO, zal de formatie waarschijnlijk verder kunnen inkrimpen. 

 

Neventaken 

Het primaire werk van de centralisten is afhankelijk enerzijds van een onvoorspelbaar 

'aanbod' van incidenten, en anderzijds van regulier werk, zoals het afhandelen van 

storingsmeldingen en werkzaamheden voor het Openbaar Meldsysteem (OMS). Daarnaast 

hebben de centralisten neventaken, zoals oefenen, procedures bijhouden en ICT-taken. 

Omdat de centralisten deze neventaken uitvoeren als er geen incidenten en dergelijke zijn, 

kost dat geen formatie. 

 

Schaal 

Het landelijk functieprofiel centralist brandweer, dat nu in ontwikkeling is, wordt leidend voor 

het gewenste niveau van de centralisten brandweer in de Meldkamer Brandweer Oost-

Brabant. De functie van centralist valt voorlopig in schaal 8. De definitieve inschaling is 

afhankelijk van het landelijk functieprofiel, dat nog in ontwikkeling is.   

 

Aansturing 

Vanaf medio 2018 krijgt de Meldkamer Brandweer een eenhoofdige aansturing. Deze functie 

valt voorlopig onder dezelfde schaal als die van leidinggevenden van de meldkamers 

brandweer en ambulancezorg.  

 

Ondersteuning 

Brandweer, politie en ambulancezorg krijgen op een aantal vlakken collectieve 

ondersteuning. Die ondersteuning moet, wat betreft de meldkamer Brandweer, vooral zorgen 

voor een adequate planning, adequaat functioneel beheer, een goede aansluiting van de 

meldkamer op de brandweerkorpsen van beide veiligheidsregio's en het organiseren van  

vakbekwaamheid bij centralisten. Die kunnen een deel van deze ondersteuning als 

neventaak uitvoeren. Daarnaast is er behoefte aan twee ondersteuners/stafmedewerkers die 

de leidinggevende ondersteunen bij het functioneel beheer (indicatie schaal 9) en coördinatie 

van de diverse werkzaamheden (indicatief schaal 10). 

 

Conclusie 

Het nu onmogelijk de formatie definitief te schetsen. Die is namelijk afhankelijk van factoren 

die buiten de Meldkamer Brandweer liggen. Wel is de verwachting dat de formatie in de 

toekomst kleiner is dan nu geschetst. Uiterlijk in 2017 wordt een definitieve versie van de 

Businesscase Meldkamer Brandweer Oost Brabant bestuurlijk geagendeerd; de hier 

genoemde formatie en financiële vertaling zijn indicatief.  
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 Formatie Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 

Functie 
schaal 

(indicatief) 
formatie 

in fte’s 

operationeel leidinggevende 11 1 

stafmedewerker/coördinator 10 1 

stafmedewerker/functioneel beheerder 9 1 

centralist, incl. neventaken 8 24 

Totaal  27 

 

7.3.3  Huidige situatie Meldkamers Ambulancezorg 

Bij de meldkamers van de ambulancezorg zijn intake en uitgifte gescheiden. De intake vindt 
in beide meldkamers geprotocolleerd plaats met Pro Q&A. Inzetvoorstellen volgen eveneens 
uit dit systeem.  
 
De centralist mag wel opschalen, maar niet afschalen. Er zijn inzetprotocollen voor 
incidenten. Speciale taken van de meldkamers zijn piket en bereikbaarheid van SCEN-artsen 
(steun en consultatie bij euthanasie), ondersteuning van huisartsenposten en het 
ondersteunen van de BOPZ-procedure (bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen). 
 

7.3.4 Meldkamer Ambulancezorg Oost-Brabant  

De periode 2018 tot 2020 wordt benut om de meldkamers van Brabant-Noord en Brabant-

Zuidoost aan elkaar te laten wennen en afspraken te implementeren. Daarnaast groeien de 

meldkamers door naar de gewenste situatie op basis van natuurlijk verloop en het benutten 

van de kansen voor efficiency en kwaliteitsverbetering. Beide meldkamers ambulancezorg 

zullen het uitgifteproces zo spoedig mogelijk op dezelfde manier uitvoeren.  

  

Organisatie 

Tussen 2018 en 2020 blijven de meldkamers ambulancezorg Noord-Brabant en Brabant-

Zuidoost zelfstandig. De medewerkers van beide meldkamers blijven na samenvoeging in 

dienst van de eigen moederorganisatie. De meldkamers willen de sturing centraal  

organiseren bij een van beide moederorganisaties om de eenheid optimaal vorm te geven.  

 

Capaciteit 

Bij de start van de samenvoeging in 2018 blijft de bezetting aan de meldtafel per regio 

onveranderd. Daarna wordt bekeken of de meldtafels efficiënter ingedeeld kunnen worden 

en of daarvoor een andere formatie vereist is. De meldkamers ambulancezorg willen hun 
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personeel effectief en efficiënt inzetten en werken aan het inrichten van de nieuwe 

werkomgeving. Men leert elkaars werkgebied kennen. Ook zal inzichtelijk worden wat het 

natuurlijk verloop is. 

 

Werkprocessen 

Tussen 2018 en 2020 zullen de beide meldkamers ambulancezorg hun werkprocessen 

zoveel mogelijk uniformeren. 

 

Governance 

Tussen 2018 en 2020 worden de centralisten deels door de teammanager van hun eigen 

meldkamer en deels door teammanager van de andere meldkamer aangestuurd. De eigen 

teammanager gaat over zaken als personeelszorg, maar in de dagelijkse gang van zaken 

worden de centralisten ook aangestuurd door de teammanager van de andere meldkamer.  

Er zal binnen de organisatie één Meldkamer Toezicht Commissie en één Meldkamer Stuur 

Commissie zijn. 

 

Roosterplanning 

Vanaf de samenvoeging is er één rooster, één planner en één roosterprogramma Meldkamer 

Ambulancezorg (MKA). De planner maakt het conceptrooster (het zogenaamde niet-

gepubliceerde rooster), de teammanager legt dit rooster vast en zorgt voor de uitvoering. De 

MKA zal werken met één roosterhandboek. 

 

Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS) 

De Meldkamer Ambulancezorg wil tussen 2018 en 2020 de ACE-status (ISO-norm: 

Accredited Centre of Excellence) verwerven. Vanaf de samenvoeging is er één Kwaliteit 

Verbeter Team (KVT). Daarvoor is 1 fte nodig voor een centralist met de kwalificatie voor 

EMD-Q (Emergency Medical Dispatch Quality Assurance). Deze centralist is gecertificeerd 

om de kwaliteit van de ambulancezorg te toetsen. De hiervoor beschikbare formatie is mede 

afhankelijk van de eisen van het Politiedienstencentrum. De EMD-Q-centralist zal meldingen 

terugluisteren en zorgen voor scholing, overlegmomenten en KVT-activiteiten. 

 

Cultuur 

Alle teambuildingsactiviteiten vinden gezamenlijk plaats en er moet aandacht zijn voor een 

multidisciplinaire afstemming, activiteiten en teambuilding. 

  

Scholing 

Scholing wordt gezamenlijk georganiseerd in ZEEBRA verband (Zeeland en Brabant). 



 

28 

 

Één regionaal opleidingscoördinator behartigt de belangen van de meldkamer en zorgt voor 

een geüniformeerd scholingsbeleid en voor aansluiting op de multidisciplinaire opleidingen, 

trainingen en oefeningen. 

 

Dienstkleding 

De centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg dragen allemaal dezelfde dienstkleding. 

 

Neventaken 

Het bewaken van kwaliteitsaspecten, operationele processen, scholing, planning en 

deelname aan projecten wordt gedaan vanuit teamleden en de coördinator. Medewerkers 

kunnen participeren in werkgroepen. 

  

Risico’s 

 In de twee Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) is het Kwaliteits Management 

Systeem anders ingericht. Dat maakt uniforme aansturing en borging van afspraken 

binnen de samengevoegde Meldkamer Ambulancezorg onmogelijk.  

 De twee RAV's hebben verschillende roosterprogramma's.  

 De twee RAV's hebben verschillende werkprocessen. Dit treft ook andere processen 

binnen de RAV's. 

 De inrichting van de Meldkamer Toetsingscommissie (MTC) en de / Meldkamer 

Sturingscommissie (MSC). 

 Centralisten zijn in dienst van verschillende organisaties. 
 

Formatie Meldkamer Ambulancezorg Oost-Brabant 

Functie 
formatie 2018 

in fte’s 

‘s-Hertogenbosch Totaal 14,99 

Coördinator 1,00 

Meldkamercentralist 13,99  

Eindhoven Totaal 19,75 

Leidinggevende 1,00 

Coördinator 0,60 

EDQ-er 0,90 

Ontwikkeltrainer 0,50 

gegevensbeheerder  0,80 

Calamiteitencoördinator 1,25 

Meldkamercentralist  14,70 
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7.3.5 Huidige situatie Meldkamers Politie  

De Meldkamers Politie (ook wel: OC's, Operationeel Centrum) vallen onder de Dienst 
Regionaal Operationeel Centrum (DROC).  
Bij de meldkamers van de politie zijn intake en uitgifte gescheiden, tenzij sprake is van 
incidenten of krapte. Hierop geldt een uitzondering voor Brabant-Zuidoost waar in de 
nachten van zondag tot en met donderdag en iedere ochtend van 6.45 tot 8.00 uur de intake 
en uitgifte niet zijn gescheiden. Er zijn verschillende meldtafels beschikbaar voor de intake, 
de uitgifte en voor het Real Time Intelligence Center (RTIC).  
 
De intake is niet geprotocolleerd. De uitgifte vindt in Brabant-Zuidoost plaats per subregio. 
Inzetvoorstellen worden niet automatisch gegenereerd maar wel ondersteund door het 
Gemeenschappelijk Meldkamersysteem (GMS). De meldkamers beschikken over een 
digitaal platform met procesbeschrijvingen. Speciale taken zijn PAC-meldingen (particuliere 
alarmcentrales), regionaal toezicht ruimte (RTR), meldingen beveiliging politiegebouwen, het 
uitlezen van politie.nl, burgernet, persalarmering en preparatietaken. In Meldkamer 
's-Hertogenbosch is een meldtafel ingericht voor de Officier van Dienst Operationeel 
Centrum (OVD-OC). Het RTIC en de OVD-OC werken voor de gehele eenheid Oost-Brabant 
vanuit de Meldkamer 's-Hertogenbosch. 
 

 7.3.6  Meldkamer Politie Oost-Brabant  

Inleiding 

De wereld van de Meldkamer Politie (Operationeel Centrum) is sterk in beweging, wat vraagt 

om voortdurend aanscherpen van uitgangspunten. De traditionele positie van politiewerk 

verandert onder invloed van een veranderende omgeving. Meer en andere spelers komen op 

het veld en dit veld groeit door globalisering: de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling 

groeien, evenals grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.  

De veranderende context vraagt van het Operationeel Centrum (OC) om samen te werken 

met partners die actief zijn in de sector veiligheid of die daar invloed op hebben. 

Het OC acteert door haar unieke positie als spelverdeler voor betrokken partijen door te 

sturen, te verbinden en te versnellen. In haar sturingsrol draagt het bij aan inzetvoorstellen 

en regie bij calamiteiten. In zijn verbindingsrol brengt het OC partijen bij elkaar, waardoor het 

effect meer is dan de som der delen. Door het ontsluiten van informatiebronnen, inzet van 

sensoren en directe operationele vertaling hiervan is het OC in staat de politieoperatie te 

versnellen, waardoor het effect van het optreden vergroot wordt. 

Door snel en slagvaardig te reageren vergroot de politie het vertrouwen van de samenleving 

in de Nationale Politie. Het gehele werkproces van het OC valt te vatten in de begrippen 

command, control, communications & intelligence. 

Het OC faciliteert de politieoperatie door informatie te delen. 

De verbinding met de burger wordt verder uitgebreid door steeds te zoeken naar 

burgerparticipatie, netwerken en samenwerking met ondernemers. Deze ontwikkelingen 
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kunnen mogelijk de komende jaren fungeren als hefboom naar verdere professionalisering 

van de politieorganisatie. 

Kortom, het OC vormt het hart in de sturing van de actuele politieoperatie door de actuele 

veiligheidssituatie te monitoren en de politiecapaciteiten- en kwaliteiten daar op af te 

stemmen. Dat zorgt voor de juiste politie-inzet op het juiste moment op de juiste plek, 

afgestemd op de inzet van partners in de veiligheidsketen. 

 

In balans brengen van formatie en bezetting  

Het inrichtingsplan van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) omvat 71,6 fte. 

Dit is gebaseerd op een streefsituatie waarin de DROC bestaat uit een OC op één locatie die 

reeds de efficiencyslagen heeft gemaakt om met geharmoniseerde processen regie te 

voeren op alle operatiën in de gehele eenheid. De vraag is of de ontwikkeling van een DROC 

voldoende is meegenomen in de formatiebepaling. Er zijn maatregelen getroffen om de 

komende jaren het verschil tussen inrichtingsplan en in werking brengen van DROC op te 

lossen.  

 

Nieuwe melden 

Hoogstwaarschijnlijk gaat de manier van communiceren komende jaren sterk veranderen. 

Burgers en bedrijven doen steeds meer met sociale media en delen steeds meer met elkaar, 

zoals beelden en databestanden. De vraag is hoe de DROC zich aan de voorkant van het 

meldproces slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe 

communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten. Deze ontwikkeling 

wordt nu ingebracht met bijvoorbeeld de 'sensingtafel' (voorheen: beeldregietafel). Hierin 

combineert de politie beelden en informatie van sociale media en andere bronnen om 

continu over een actuele 'scan' van de buitenwereld te beschikken.  

 

RTIC 

Het Real Time Intelligence center (RTIC) maakt operationeel volledig deel uit van het OC. De 

inrichting hiervan komt voort uit de werkingsdocumenten van de nationale politie. Het RTIC 

maakte voor de reorganisatie geen deel uit van de meldkamers. Het doel van het RTIC is het 

veredelen van binnengekomen informatie rondom meldingen. Deze veredeling maakt de 

politie-inzet effectiever en efficiënter. Organisatorisch maakt het RTIC deel uit van de Dienst 

Regionale Informatie Organisatie (DRIO). Omdat het RTIC geen deel uitmaakt van de 

samenvoeging wordt deze in de uitwerking niet verder genoemd. Wel voorziet de verbouwing 

van de meldkamer in huisvesting en faciliteiten voor het RTIC. De kosten hiervoor worden 

doorbelast aan de politie, zoals beschreven in de financiële paragraaf. 

 

Formatie en bezetting in balans 

De bezetting van de DROC is nog niet definitief. Er vindt een landelijke herijking plaats van 

de minimale formatie van een OC. Dit proces is ingezet, omdat er geen landelijke eenduidige 

sleutel is gebruikt in het vaststellen van formatie. Daarom is het onmogelijk de huidige en de 

toekomstige formatie te vergelijken. 
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Veranderopgave cultuur 

De inrichting van de Nationale Politie is gestoeld op de missie en kernwaarden van de politie, 

binnen de wettelijke taakopdracht en kaders. Onveranderd is de politie waakzaam en 

dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door, 

afhankelijk van de situatie, te beschermen (mensen en goederen), te begrenzen en te 

bekrachtigen. 

Bij het samenvoegen van de twee OC-locaties behoort ook het samenbrengen en samen 

laten werken van de medewerkers van die twee locaties. Op het nieuwe OC in 's-

Hertogenbosch zal een nieuwe gezamenlijke cultuur ontstaan. Om hieraan ruimte te geven, 

is het belangrijk dat een ieder openstaat voor verandering en bereid is om langzaam maar 

zeker afstand te nemen van de oude vertrouwde omgeving en cultuur. Hiervoor zijn gerichte 

interventies op lokaal (per OC) en dienstniveau (DROC) noodzakelijk. 

Belangrijk is ook dat de cultuur van elke OC-locatie onderdeel was van de oude regiocultuur 

van Brabant-Noord of Brabant-Zuidoost. Om te groeien naar ‘zo doen we dat in Oost-

Brabant’ is niet alleen aandacht nodig voor de cultuurverandering in de OC’s, maar ook voor 

de cultuur van de districten die daarop van invloed zijn. 

Vanuit de historie kent elke meldkamer verschillende gebruiken en gewoonten. Het gedrag, 

de patronen en de groepsdynamiek die hierbij horen, zorgen voor verschillende culturen. Het 

functioneren als eenheid, zoals de vorming van de Nationale Politie beoogt, vraagt ook een 

verandering in deze gevestigde (sub)culturen. 

 

Veranderaanpak 

Cultuurverandering is ook een kwestie van tijd. Het motto ‘gras gaat niet harder groeien door 

er aan te trekken’ lijkt hier op zijn plaats. Een goede aanpak kenmerkt zich door daar waar 

beweging ontstaat mee te bewegen en gebruik te maken van de positieve energie. De 

DROC plant en initieert interventies om de cultuurverandering (mede) aan te jagen. 

 

Uitwisseling 

Twee locaties samenvoegen maakt veel los bij medewerkers. Het werpt vragen op, waarop 

niet altijd gemakkelijk een antwoord is te geven. Door op de andere OC-locatie in de eenheid 

dienst te doen, krijgen medewerkers de gelegenheid om in elkaars keuken te kijken. Dit 

gebeurde eerder vooral als een van beide locaties menskracht tekortkwam. Een aantal 

medewerkers heeft hiervan gebruikgemaakt. In 2017 willen we dit extra stimuleren en 

faciliteren. De ervaring is dat het bij medewerkers leidt tot meer inzicht en wederzijds begrip 

en daarmee (cultuur)verschillen helpt overbruggen. 

 

Risico’s 

 De formatie conform de landelijk sleutel (de vastgestelde formatie van DROC Oost-

Brabant) is medio 2017 niet klaar. 

 Voorafgaand aan de samenvoeging stuurt de DROC twee meldkamers aan; deze 

werkwijze maakt het lastiger krachten te bundelen.  
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Formatie – Bezetting 

Onderstaande tabel toont de formatie volgens het inrichtingsplan DROC en de formeel 

geplaatste medewerkers conform het vastgestelde personeelsplaatsingsplan (PPP). De 

feitelijke inzetcapaciteit van deze medewerkers is lager, omdat de relatief hoge leeftijd bij het 

OC leidt tot een hoger ziekteverzuim en veel medewerkers die gebruikmaken van RPU 

(Regeling Partieel Uittreden). 

 

Functie 

formatie 2018 

in fte’s 

bezetting PPP 

in fte’s Verschil 

Sectorhoofd 1,0 1,0  

Teamchef C 1,0 1,0  

Operationeel Expert GGP 7,0 4,2 -2,8 

Operationeel Specialist A 2,0 3,8 +1,8 

Senior Meldkamer 16,0 18,0 +2,0 

Generalist Meldkamer 43,6 47,4 +3,8 

Secretarieel Medewerker 1,0 1,0  

Totaal 71,6 76,4 +4,8 

 
 
 

7.4  Multidisciplinaire processen 

7.4.1 Multidisciplinaire processen 

 
De Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) gaat bestaan uit een Meldkamer Ambulance (MKA), 
een Meldkamer Brandweer (MKB) een Meldkamer Politie (DROC) (elk met monodisciplinaire 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), een bedrijfsbureau en een team Lokaal 
Beheer ter uitvoering van de multidisciplinaire taken. 
 
De multidisciplinaire taken omvatten ondersteunende en operationele processen. 
 
De multidisciplinaire ondersteunende processen zijn: 

 management/bedrijfsvoering; 

 beleidsondersteuning & innovatie; 

 algemene ondersteuning; 

 secretariële ondersteuning; 

 facilitaire ondersteuning; 

 technisch beheer. 
 

Deze processen worden ingericht in een bedrijfsbureau en in een team Lokaal Beheer. 
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Multidisciplinaire operationele processen zijn:  

 multi-opschaling & (calamiteiten)coördinatie; 

 multi-Opleiden Trainen en Oefenen (OTO); 

 multi-intake; 

 continuïteit; 

 MAC2000. 
 

Deze processen worden uitgevoerd door de vaste medewerkers (er is geen extra formatie 

vereist) en gecoördineerd en ondersteund vanuit het bedrijfsbureau.  

7.4.2 Huidige situatie beheer en bedrijfsvoering 

 
Op beide locaties wordt het beheer van huisvesting en andere facilitaire zaken, zoals inkoop 
en contractbeheer, door of namens de politie uitgevoerd. Beide meldkamers maken gebruik 
van een bedrijfsbureau. In Brabant-Noord is dit opgenomen in de begroting van de 
meldkamer; in Brabant-Zuidoost wordt capaciteit geleverd vanuit de veiligheidsregio en de 
politie. 
 
In beide meldkamers verzorgen lokale beheerteams het technisch beheer van 
informatievoorziening en ICT. Die teams bestaan uit medewerkers van de politie (Meldkamer 
Diensten Centrum) en de betrokken veiligheidsregio. Zij zorgen voor het beheer van 
werkstations, meldtafels, printers, audio- en videoapparatuur, lokale telefonie, radio- en 
netwerkvoorzieningen (connectiviteit), meldkamerdatacenter (serverbeheer en technisch 
applicatiebeheer), uitwijk voor kritische systemen, helpdesk en functioneel applicatiebeheer. 
Verder voeren de lokale beheerteams regie op de dienstverlening van verschillende 
serverproviders.  
 
Na de samenvoeging zal de politie het beheer van de huisvesting en andere facilitaire zaken 
uitvoeren. Over de invulling wordt  nog overleg gevoerd met de politie.  De huidige lokale 
beheerteams voor informatiemanagement en ICT zijn al samengevoegd tot één team Lokaal 
Beheer, dat beide meldkamers beheert.  
 

    7.4.3 Bedrijfsbureau 

De multidisciplinaire bedrijfsvoering beslaat management, beheerondersteuning, beleid & 
control en innovatie. Dit zijn ondersteunende processen die, onder de verantwoordelijkheid 
van de directeur meldkamer, dienen om de meldkamer in stand te houden. Daarnaast 
benoemt de Landelijke Meldkamerorganisatie enkele specifieke multidisciplinaire 
operationele processen, zoals multi-intake en Opschaling & Coördinatie. Ook die vallen 
onder bedrijfsvoering. 
 
Het bedrijfsbureau voert de taken uit, zoals bedoeld in paragrafen 3.11 en 3.12 ('beheer' en 
'beleid en begroting'). Daarnaast bereidt het bedrijfsbureau nieuwe ontwikkelingen (vanuit 
spoor 2 LMO) en de overdracht van beheer aan de politie na 2020 voor. Daarom krijgt het 
bedrijfsbureau een extra medewerker, om de doorontwikkeling van de meldkamer en de 
inbedding in de LMO maximaal te ondersteunen. 
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De multidisciplinaire verantwoordelijkheden van de MKOB betreffen het beheer, de 
opschaling, het bevorderen van monodisciplinaire samenwerking en de invoering van 
multidisciplinaire intake. Beheer behelst met name huisvesting (facilitaire services) en 
bedrijfsvoering. Vanuit de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) valt onder het beheer ook 
het technisch beheer (de specifieke meldkamer ICT) en landelijke, multidisciplinaire 
protocollen en processen. Binnen LMO voert een team Lokaal Beheer van het Meldkamer 
Diensten Centrum (MDC) van de Nationale Politie het technisch beheer uit. Het jaarplan en 
de begroting voor de MKOB is de verantwoordelijkheid van de directeur meldkamer; de 
monodisciplinaire processen worden verantwoord door de disciplines zelf. 
 
De medewerkers die belast zijn met multidisciplinaire bedrijfsvoeringsprocessen worden 
ondergebracht in een Bedrijfsbureau MKOB. Dat maakt van het bedrijfsbureau de spil 
voor multidisciplinaire samenwerking in de MKOB. Ondersteuning aan de implementatie van 
elementen uit spoor 2 van de LMO, zoals multi-intake en -opschaling en het bevorderen van 
multidisciplinaire samenwerking behoren ook tot de taak van het bedrijfsbureau. 
 

 
Management/bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering betreft de verantwoordelijkheid om de MKOB in stand te houden. Daarvoor 
geeft een Hoofd MKOB, als algemeen manager of bedrijfsvoerder, sturing aan de 
multidisciplinaire processen en coördinatie van gemeenschappelijke monodisciplinaire 
processen. Hij stelt, namens de directeur van de MKOB, multidisciplinair, operationeel en 
financieel beleid op voor de gemeenschappelijke taken en zorgt voor de uitvoering en 
verantwoording daarvan. Het Hoofd MKOB zorgt voor de verbinding met de LMO en andere 
meldkamerlocaties en participeert in landelijke meldkameroverleggen. Hij is er 
verantwoordelijk voor dat de randvoorwaarden worden ingevuld waarbinnen de disciplines 
hun meldkamerprocessen uitvoeren. Hij vormt samen met de disciplinehoofden de dagelijkse 
leiding en voert structureel overleg. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van 
benoemde multidisciplinaire operationele meldkamerprocessen. Het Hoofd is verder 
verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de MKOB en de integratie in één Landelijke 
Meldkamerorganisatie. Tevens bereidt hij de overdracht van het beheer van de MKOB aan 
de politie na wetswijziging voor. 
 
 
Beleidsondersteuning & doorontwikkeling 
 
Beleidsondersteuning en (door)ontwikkeling betreft de verantwoordelijkheid om de 
bedrijfsvoering MKOB optimaal te faciliteren voor beleid en toekomstige ontwikkelingen. Dat 
betekent bijvoorbeeld het ontwerpen van operationeel beleid op basis van de ambtelijke 
beleidscyclus, periodieke rapportages opstellen, significante afwijkingen signaleren en 
verbetervoorstellen doen. Het betreft verder innovatief onderzoek doen, voorstellen doen op 
het multidisciplinaire taakveld, zoals de implementatie van LMO-spoor 2 en het voorbereiden 
van multidisciplinaire afstemming van financieel beleid. Ook het ondersteunen van het 
beschrijven van multidisciplinaire procedures en aan communicatie valt hieronder. Dit vereist 
verbinding met collega's, partnerorganisaties, LMO en andere meldkamers en netwerken. 
Vanuit bedrijfsvoering houdt dit tevens in dat multidisciplinaire projecten ondersteund, 
gecoördineerd of geleid worden. 
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Algemene Ondersteuning 
 
De algemene ondersteuning betreft de verantwoordelijkheid om de dagelijkse bedrijfsvoering 
van de MKOB optimaal te faciliteren. Daaronder valt inkoop (van bestellingen tot 
verklaringen dat goederen zijn geleverd of werkzaamheden zijn uitgevoerd), contractbeheer, 
systeemautorisaties, het beschrijven van (kwaliteits)procedures, alsmede de 
werkzaamheden van de privacy-officer, Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu en 
Bedrijfshulpverlening. De algemeen ondersteuner ziet tevens toe op de uitvoering van de 
facilitaire services, zoals schoonmaak en gebouwonderhoud en is aanspreekpunt voor alle 
medewerkers in de MKOB. Deze algemene werkzaamheden worden in nauwe 
samenwerking uitgevoerd met de secretariële ondersteuning.  
 
 
Secretariële Ondersteuning 
 
Secretariële ondersteuning betreft de verantwoordelijkheid om de dagelijkse bedrijfsvoering 
van de MKOB optimaal te faciliteren op secretarieel gebied. Dat behelst persoonlijke 
ondersteuning door agenda’s en mail bijhouden, ruimtebeheer, notuleren en faciliteren van 
overleggen, ondersteuning voor bijvoorbeeld het organiseren van jubilea en bijzondere 
gelegenheden en het gastheerschap binnen het gebouw. Ook administratieve 
werkzaamheden, zoals het verwerken en archiveren van post, rekeningen en het regelen 
van toegangs- en parkeerpassen vallen hieronder. 
 
 
Facilitaire Ondersteuning 
 
Facilitaire ondersteuning betreft de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen van en in het 
MKOB-gebouw. Daaronder vallen de huismeestertaken (zoals receptie en huishoudelijke 
werkzaamheden), schoonmaak, onderhoud van gebouwinstallaties en het uitvoeren van een 
onderhoudsprogramma. De algemeen ondersteuner kan de dagelijkse facilitaire 
ondersteuning aansturen. Het MKOB-gebouw gaat in eigendom over naar de politie. 
Daarmee gaat ook het beheer over naar de politie, inclusief één fte huismeesterfunctie. 
Vooruitlopend op de LMO kan dit via een Service Level Agreement aan de politie worden 
uitbesteed. Dat biedt mogelijk efficiencywinst, omdat de politie deze functie kan combineren 
met andere huismeesterfuncties bij de politie. De huismeesterfunctie is daarom niet 
opgenomen in de formatie. In de exploitatiebegroting is met de externe invulling wel rekening 
gehouden. 
 
 
Formatie Bedrijfsbureau  
 

Functie 
formatie 

2018 in fte’s 

Hoofd MKOB 1 

Beleidsondersteuning & innovatie 2  

Algemene ondersteuning 1  

Secretariële ondersteuning 1  

Facilitaire ondersteuning  

Totaal 5 
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7.4.4 Lokaal Beheer 

Inleiding 

Lokaal Beheer betreft het lokale ICT-beheer. Sinds 1 juli 2016 zijn de meeste lokaal 

beheerders Meldkamer van de politie, geplaatst bij het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) 

van het Politiedienstencentrum (PDC). Dit is een voorbode van de veranderingen tussen 

2018 en 2020. Niet alle lokale beheerders zijn overigens in dienst van de politie; een aantal 

is vanuit een veiligheidsregio gedetacheerd bij Lokaal Beheer van de politie.  

In 2017 hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden, anders dan dat de teams Lokaal 

Beheer zijn samengevoegd tot één team dat twee gezamenlijke meldkamers beheert. De 

grootste verandering is het verschuiven van werk van de MKOB naar de LOM of naar de 

'kolommen'. Zoals het onderbrengen van het beheer van C2000-randapparatuur met een 

mono-oriëntatie naar brandweer en ambulancezorg (de politie deed dit al zelf). Daardoor 

heeft het team Lokaal Beheer minder werk. Door verdere centralisatie van de 

werkzaamheden binnen de politie zullen voornamelijk regieachtige werkzaamheden voor de 

Meldkamer achterblijven: het technisch beheer (de hardware) verdwijnt lokaal steeds meer, 

het functioneel beheer zal blijven en wordt aangevuld met managementvaardigheden 

(taakverzwaring).  

Op dit moment worden de beide regionale servicecentra (waar de 0900 8844-meldingen 

binnenkomen) nog ondersteund vanuit de beheerteams. Met de verhuizing van de 

servicecentra naar Veldhoven zal de beheertaak volledig worden overgenomen door de 

politie en geen onderdeel vormen van de MKOB. 

Op dit moment onderzoekt het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) hoe het 

meldkamerbeheer kan worden ingericht. Het is nog onzeker hoe het inrichtingsmodel voor 

2018-2020 en daarna zal uitzien. Enerzijds vanwege de grote verschillen tussen de 

meldkamers in deze periode (sommige zijn al landelijk aangesloten, andere niet), anderzijds 

doordat de lokale beheermedewerkers niet altijd in dienst zijn van de politie en de 

veiligheidsregio’s tot zeker 2020 operationeel verantwoordelijk blijven. Daarom is het team 

Lokaal Beheer voor de MKOB in 2018 robuust ingericht, alsof een volledig eigen ingericht 

rekencentrum onderhouden moet worden. Naar verwachting kan dit de daaropvolgende 

jaren, als meer duidelijkheid ontstaat over de inrichting van lokaal beheer bij het MDC,  

worden afgebouwd. 

 

 

Werving en selectie 

Indien er binnen het team Lokaal Beheer een vervangingsvraag is en het een 

politiefunctionaris betreft, zet het MDC (indien mogelijk) een vacature uit of gaat het extern 

werven. Detachering vanuit een veiligheidsregio of RAV is een mogelijkheid. 

 
Capaciteitsmanagement 
Door de sterke reductie van het aantal interne beheerders door natuurlijk verloop zal het 

incidenteel noodzakelijk zijn om externe expertise in te huren.  
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Medezeggenschap 
De medezeggenschap is voor Meldkamer Oost-Brabant geregeld via de ondernemingsraad 

van de politie of via de veiligheidsregio.  

 
 
Sturing 
De Teamchef Lokaal Beheer MDC zorgt voor de aansturing. Per meldkamer is dit naar een 

organisatiecoördinator (OCO) gedelegeerd als managementfunctie tot en met 2019, daarna 

als taakuitbreiding van functioneel beheer schaal 10.  

 
Medewerkersparticipatie 
De medewerkers worden op lokaal niveau betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe dit precies 

gebeurt, hangt af van hoe het MDC het Lokaal Beheer invult.  

 
Cultuur en kernwaardes 
De cultuur en kernwaardes van de Meldkamer Oost-Brabant vloeien voort uit de 

uitgangspunten dat er sprake is van centrale aansturing met lokale 7x24 uur aandacht en 

omvat de volgende punten: 

 Klantgericht; 

 Samenwerking; 

 Communicatie; 

 Schouder aan schouder; 

 Betrokkenheid (lokaal beheer is onderdeel van de meldkamer, lokale beheerder is 

dagelijks aanwezig op de meldkamer). 

 
Formatie meldkamersystemen en communicatie technologie, beheerteam 
 

Functie 
formatie 

2018 in fte’s 

Functioneel beheer 7,5 

Technisch Beheer 8,1 

ICT-beheer 3,0 

management 1,0 

Totaal 19,6 

 
De verwachting is dat de formatie in 2019 en 2020 verder afgebouwd kan worden. Voor 
specifieke kennis en ervaring op deelgebieden is het nodig externe expertise in te huren. De 
kosten hiervan zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. 
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7.4.5 Bedrijfsvoering 

 
Het bedrijfsbureau is een (administratieve)beheersorganisatie die compact, effectief en 
efficiënt ingericht is. Capaciteit voor de uitvoering van de operationele processen wordt 
geleverd door de disciplines.  
Het bedrijfsbureau ondersteunt multidisciplinaire processen. Hierdoor hoeft niet elke 
discipline afzonderlijk capaciteit in te zetten voor dezelfde taken en activiteiten. Dat is 
efficiënt, omdat daarmee continuïteit op bezetting, in uitvoering en coördinatie geborgd is. 
Het is ook effectief, omdat vanuit routine en kennis de uitvoering van processen en 
activiteiten sneller en accurater verloopt. Hierdoor kunnen de disciplines zich richten op hun 
primaire taken en eventuele (multi-)neventaken. 
 
 
 

7.4.6 Multi-operationele processen 

 
De multidisciplinaire processen 'Intake' en 'Opschaling & Coördinatie' zijn in ontwikkeling in 
het LMO-programma. De eerste pilots vonden plaats in het najaar van 2016. De LMO-
ontwikkelingen in deze processen zijn leidend en worden geïmplementeerd zodra ze 
beschikbaar zijn, mogelijk in 2017. Waarschijnlijk is voor implementatie geen extra 
multidisciplinaire formatie nodig en kunnen een of meer disciplines en met name de 
calamiteitencoördinator dit als neventaak uitvoeren. De uitvoering van multidisciplinaire 
operationele processen mag niet leiden tot verhoging van monodisciplinaire formatie. 
 

7.4.7  Huidige situatie Opschaling 

 
Opschaling van de meldkamerprocessen vindt plaats op niveau 1 van de gecoördineerde 
regionale incidentbestrijdingsprocedure (GRIP 1). Beide meldkamers beschikken over een 
opschalingsruimte.  
 
In de meldkamer Eindhoven is een aantal functionarissen van politie, brandweer en 
ambulancezorg opgeleid en aangewezen als calamiteitencoördinator. Deze taak wordt voor 
50% uitgevoerd door de politie. De overige 50% wordt door de meldkamers ambulancezorg 
en brandweer ingevuld.  
 
Tijdens nachtdiensten en weekenden overdag wordt de calamiteitencoördinator in de 
reguliere sterkte ingepland. Dan werkt hij als centralist die in het geval van een calamiteit 
gaat werken als calamiteitencoördinator. In de overige diensten wordt de 
calamiteitencoördinator afzonderlijk gepland, dus bovenop de reguliere sterkte. Hiermee is 
geborgd dat er altijd een calamiteitencoördinator aanwezig is. 
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In de meldkamer in ’s-Hertogenbosch vervult de brigadier van dienst van de meldkamer 
politie de taak van calamiteitencoördinator. Niet iedere brigadier van dienst is daarvoor 
gecertificeerd. Tevens is een aantal brandweercentralisten opgeleid tot 
calamiteitencoördinator. Zij kunnen op basis van vrije instroom worden ingezet. Door de 
koppeling aan de brigadier van dienst is een 24-uurs beschikbaarheid een 
calamiteitencoördinator geborgd. 
 

7.4.8 Opschaling MKOB  

Onder multi-opschaling verstaat de LMO de grootschalige alarmering van de hoofdstructuur 
van de crisisbeheersing. Een landelijke projectgroep onder LMO heeft tot taak om voor 2021 
een landelijk systeem te ontwikkelen dat voor alle meldkamers in Nederland duidelijk maakt 
wanneer zij moeten overgaan tot multi-opschaling en wat daarin de rol van de 
calamiteitencoördinator is. Het voorlopige advies van deze projectgroep is om bovenop de 
reguliere meldkamerbezetting altijd (24/7) een calamiteitencoördinator aanwezig te laten zijn. 
De LMO laat zich er niet over uit of centralisten de rol van calamiteitencoördinator als 
neventaak kunnen vervullen of dat hiervoor een nieuwe functie nodig is. Het LMO-advies ligt 
ter consultatie bij de veiligheidsregio’s. In afwachting van de resultaten van de projectgroep 
bevat dit samenvoegingsplan geen voornemens over calamiteitencoördinatie. Als de 
landelijke projectgroep haar traject heeft afgerond, zal het strategisch managementteam van 
de MKOB een voorstel doen voor de inrichting van de rol van de calamiteitencoördinator en 
dit ter besluitvorming aanbieden aan de besturen. 
 

7.4.9 Multi Opleiden Trainen en Oefenen 

 
Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van vakbekwaamheid is nodig voor het werk in de eigen 
disciplines, maar ook voor multidisciplinaire activiteiten, zoals multi-opschaling of de 
introductie van een nieuw Gemeenschappelijk Meldkamersysteem. 
Centralistenkerninstructeurs zorgen voor het oefenen, trainen en opleiden in 
multidisciplinaire activiteiten. Deze instructeurs verzorgen vaak ook het oefenen, trainen en 
opleiden van monodisciplinaire activiteiten. Ook de planning van opleiden, trainen en 
oefenen vindt monodisciplinair plaats, onder multi-coördinatie. Het multi-bedrijfsbureau zorgt 
voor de coördinatie van OTO en van de opleidingen die nodig zijn om multi-intake te 
implementeren. 
 
 
Uitwijk (indien andere meldkamers de taken van de MKOB overnemen) en inwijk (indien de 
MKOB taken van andere meldkamers overneemt) ligt in handen van het Hoofd MKOB. Niet 
alleen omdat het een belangrijk multidisciplinair proces betreft, maar ook omdat het wettelijk 
een bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft. Senior meldkamermedewerkers kunnen de 
procesbeschrijving en -bewaking voor hun rekening nemen. 
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7.4.10 Continuïteit 

In het LMO-transitieproces gaat de komende jaren veel veranderen voor de in- en uitwijk van 

gemeenschappelijke meldkamers, met name door de technische ontwikkelingen. Momenteel 

ontwikkelt de LMO een visie op continuïteit. Deze zal leidend zijn voor de wijze waarop de 

MKOB de continuïteit zal borgen. 

Momenteel zijn alle gemeenschappelijke meldkamers zelfstandig en hebben zij elk een eigen 

rekencentrum. Daarom maken deze meldkamers onderling afspraken over het overnemen 

van elkaars taken, voor het geval dat een meldkamer uitvalt. Vervolgens wordt dit technisch 

gerealiseerd. De LMO bouwt een landelijk rekencentrum, waarop uiteindelijk alle 

meldkamerlocaties worden aangesloten. Daardoor wordt het technisch mogelijk om uit te 

wijken naar alle andere meldkamerlocaties of zelfs om meldkameractiviteiten te verdelen 

over verschillende meldkamerlocaties. De MKOB zal als tweede of derde LMO-meldkamer 

worden aangesloten op het landelijk rekencentrum, na Rotterdam en eventueel Haarlem. 

Daarmee is Rotterdam automatisch aangewezen als uitwijklocatie voor de MKOB.  

 

7.4.11 MAC2000 

 
Sinds enkele jaren kennen de meldkamers multidisciplinaire adviseurs C2000 (MAC’ers), die 
er voor verantwoordelijk zijn dat de zendmasten niet overbelast raken (zoals bijvoorbeeld 
gebeurd is in 2009 tijdens rellen in Hoek van Holland). De MAC’ers hebben verschillende 
taken in verschillende fasen van een grootschalige inzet. Het einddoel is dat alleen de 
hoogst noodzakelijke gespreksgroepen benut worden door diegenen voor wie die zijn 
bestemd. De MAC’er controleert dat en laat eventueel maatregelen nemen om een 
oneigenlijke gebruiker te verwijderen. Veel MAC-taken liggen in de voorbereiding en zijn 
monodisciplinair en technisch. Daarom leveren de disciplines zelf hun MAC’ers in een 
verbindingsloket, waar zij elkaar eventueel multidisciplinair treffen. De multidisciplinaire 
eindverantwoordelijkheid ligt bij het Hoofd MKOB; de uitvoering bij de disciplines (waaronder 
Lokaal Beheer). 
 
 

7.4.12 Monodisciplinaire consequenties 

 
 
Iedere discipline in de MKOB heeft verplichtingen die zijn afgeleid van de verplichtingen 
binnen de huidige meldkamers, maar waarin het bedrijfsbureau niet voorziet. Denk 
bijvoorbeeld aan het openbaar meldsysteem (OMS), een taak van de meldkamer brandweer. 
De disciplines moeten aan dit soort verplichtingen kunnen voldoen. De activiteiten (en 
kosten) daarvoor vallen buiten dit samenvoegingsplan en moeten monodisciplinair worden 
uitgewerkt.   
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7.5 Medezeggenschap 

Medezeggenschap volgt logischerwijs de zeggenschap van de disciplines. Zo doet de 

ondernemingsraad van de brandweer zaken met de commandant van de brandweer en doet 

de ondernemingsraad van de politie zaken met de commandant van de politie. De periode 

tot aan 2020 kenmerkt zich echter door vergaande verbinding tussen de disciplines. Vooral 

de fase voorafgaand aan fysieke samenvoeging en net daarna vraagt om afstemming en 

eenduidigheid. Het is afgesproken dat de diverse medezeggenschaporganen (deels) samen 

optrekken. Een afvaardiging overlegt structureel met de kwartiermaker, maar de 

medezeggenschap wordt niet verplaatst. Er wordt géén bijzondere ondernemingsraad 

ingesteld. 

 

7.6 Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) 

In aanloop naar de bouw en inrichting van de gezamenlijke meldkamer staat veiligheid, 

gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) nadrukkelijk op de agenda. De VGWM-werkgroepen 

van beide meldkamers zijn samengevoegd tot één werkgroep. Die adviseert over de 

ontwikkeling van de nieuwe meldkamer Oost-Brabant en over de lopende zaken. 

 

7.7 Cultuur 

In de samenvoeging heeft elke discipline een veranderopgave. De vraag is hoe de 

verschillende partners de samenwerking willen vormgeven om zo te komen tot een 

gemeenschappelijke cultuur. Die samenwerking begint hoe dan ook bij het definiëren van 

gemeenschappelijke kernwaarden en een gemeenschappelijke visie van de nieuwe 

meldkamer. Dit proces is inmiddels gestart met de gemeenschappelijk operationele en 

strategische afstemming. In de periode tot aan 2018 zal de werkgroep personeel de 

operationeel verantwoordelijken ondersteunen in de noodzakelijke stappen.    
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8. Financiën 

 

Voorgaande hoofdstukken hebben de totstandkoming en werking van de nieuwe meldkamer 
Oost-Brabant beschreven. Dit hoofdstuk licht de financiële consequenties hiervan toe. Het 
geeft een overzicht van exploitatiekosten, en zet deze af tegen de beschikbare middelen. 
Tevens zijn investeringen, geschatte frictiekosten en verdeelsleutels opgenomen. 
     
 

LET OP: Dit hoofdstuk werkt met ramingen op basis van de huidige cijfers en 
uitgangspunten. 

 

8.1  Exploitatie Meldkamer Oost-Brabant 

Onderstaande tabel bevat de begrote kosten van Meldkamer Oost-Brabant. De exploitatie 
bestaat uit de gezamenlijke kosten van de nieuwe meldkamer, die vooral bestaan uit 
personele beheerinspanningen, huisvestingskosten en ICT. Hoewel de kosten betrekking 
hebben op de nieuwe meldkamer in Oost-Brabant in 2018, is het prijspeil 2017 
aangehouden. Dat maakt een vergelijking met het huidige budget mogelijk.  
 
In EUR mln 2018 2019 
   
Personeelskosten 2,3 1,8 
Huisvestingskosten 1,3 1,3 
ICT Kosten 1,5 1,5 
   

Totale lasten 5,1 4,6 

 
De afname van de verwachte kosten met EUR 0,5 miljoen is het gevolg van de afbouw van 
ICT-beheerders, zoals toegelicht in onderstaande alinea. 
 
Personeelskosten 
De personele kosten zijn gebaseerd op een normatieve salarislast per functieschaal, 
inclusief sociale lasten, pensioenen en overige personeelskosten zoals studie- en reiskosten. 
De formatie is gebaseerd op de in het samenvoegingsplan benoemde formatie per taak.  
De exploitatiebegroting gaat uit van 21,66 fte gemeenschappelijk personeel. Dit betreft 1 fte 
hoofdmeldkamer, 2 fte beleidsontwikkeling, 3 fte ondersteuning en 15,6 fte ICT-beheer. Voor 
2017 zijn 4 fte’s ICT-beheer additioneel begroot voor activiteiten die worden afgebouwd of 
worden overgedragen aan de veiligheidsregio’s. In de personeelskosten is tevens een 
bedrag van circa EUR 0,1 miljoen opgenomen voor overige beheeractiviteiten, zoals 
financiële administratie en ondersteuning in human resource management, die worden 
uitgevoerd door de politie (het Politiedienstencentrum).  
 
Huisvestingskosten 
De meldkamer Oost-Brabant wordt gehuisvest in het pand aan de Gruttostraat in 
’s-Hertogenbosch. Dit pand wordt verbouwd door de politie, die tevens zorgt voor de 
financiering van de investeringen. In 2015 zijn reeds onderzoeken verricht naar de 
aanpassingen van het pand en de verwachte investeringskosten. De uitkomsten hiervan zijn 
opgenomen in de Businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 18 februari 2016. De 
verwachte investeringen in het gebouw en inrichting bedragen circa EUR 8,25 miljoen en de 
verwachte exploitatiekosten circa EUR 1,25 miljoen.  
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Nadat de businesscase is geschreven en ter goedkeuring is voorgelegd, zijn er een aantal 

besluiten genomen die van invloed zijn geweest op de benodigde investeringshoogte voor 

huisvesting en inventaris: 

 

 De Bestuurlijke Begeleidingsgroep heeft een realisatiestrategie vastgesteld: de 
Meldkamer 's-Hertogenbosch blijft tijdens de verbouwing niet in het pand Gruttostraat 
10, maar wijkt tijdelijk uit naar Eindhoven. Hierdoor kan de verbouwing zonder fases 
en hulpmaatregelen verlopen, waardoor de aannemer efficiënter kan werken. 
Volgens de aan de Bestuurlijke Begeleidingsgroep aangeboden notitie leidt dit tot een 
bouwsom die minstens EUR 0,4 miljoen lager is. 

 Verbeterd inzicht in de verwachte verbouwkosten vermindert de investeringssom met 
EUR 2,0 miljoen. 

 Om formele goedkeuring te krijgen voor het doen van de nodige investeringen is bij 
het aanbieden van de begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord (bestuurlijk verantwoordelijk voor Meldkamer 
's-Hertogenbosch) besloten de risicomarge van 16,6% op investeringen huisvesting 
van (10% onvoorzien en 6% prijswijzigingen) te spreiden over de hele operatie. Door 
deze maatregel en de lagere verwachte investeringssom door de bovenstaande 
besluiten/gebeurtenissen daalt de opgenomen risicomarge met circa EUR 0,7 
miljoen. 
 

Door deze besluiten en ontwikkelingen zijn de verwachte investeringen in huisvesting en ICT 
gedaald van EUR 8,25 miljoen naar EUR 5,13 miljoen. Omdat de afschrijvingstermijnen lang 
zijn en het hele traject onzekerheden bevat, zijn de lagere kosten niet opgenomen in de 
begroting. De verwachte exploitatiekosten zijn gebaseerd op de initiële begrotingsomvang en 
bedragen € 1,25 miljoen per jaar.  
 
De politie voert de verbouwing uit en financiert de investeringen. Zij zal de uiteindelijke 
exploitatiekosten bij de gebruikers in rekening brengen. De politie en de gebruikers 
overleggen momenteel over de gebruikersovereenkomst die afspraken hierover zal bevatten. 
 
 
ICT 
Volgens een globale raming bedragen de investeringskosten voor het vernieuwen en 

uitbreiden van de bestaande ICT-voorzieningen in de Meldkamer 's-Hertogenbosch EUR 3,7 

miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de Businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 18 

februari 2016. 

Nadat de businesscase is goedgekeurd, is besloten de meldkamer direct aan te sluiten op de 

landelijke ICT. Daarmee wordt een deel van de investeringen gefinancierd vanuit het 

landelijke ICT-realisatietraject. Aanvullend wordt geïnvesteerd in ICT-middelen die (nog) niet 

zijn opgenomen in de landelijke ICT-omgeving en in regionale systemen. De politie 

(Meldkamer Diensten Centrum) doet deze investeringen waar mogelijk. Zij brengt vervolgens 

de exploitatielasten bij de gebruikers in rekening. Deze aanvullende ICT-investeringen 

bedragen circa EUR 0,9 miljoen, waarvan de politie (meldkamerdienstencentrum) circa EUR 

0,6 miljoen draagt. Het programma GMC van de Veiligheidsregio Brabant-Noord investeert 

de resterende EUR 0,3 miljoen. 

Een landelijk inzicht in de doorwerking van ICT-kosten is nog niet bekend. Daarom zijn de 
verwachte exploitatiekosten zoals opgenomen in dit samenvoegingsplan gebaseerd op een 
eerdere inschatting van ICT-kosten die er van uitgaat dat de huidige voorzieningen van 
Meldkamer 's-Hertogenbosch worden vernieuwd en uitgebreid. Deze kosten zijn opgenomen 
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in de businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 18 februari 2016. Deze 
exploitatiekosten bedragen voor ICT naar verwachting EURO 1,55 miljoen. 
  

8.2  Kostenvergelijking huidige- en toekomstige situatie meldkamers 

Een vergelijking tussen bovenstaande exploitatiebegroting met de huidige budgetten van de 
meldkamers in 's-Hertogenbosch en Eindhoven maakt duidelijk of er voldoende financiële 
middelen zijn voor de samengevoegde meldkamer.  
 
In EUR mln 2018 2019 
Budget beheer volgens begrotingen 6,1 6,1 
Af: taken die niet door MKOB worden 
uitgevoerd 

- 0,4 

Budget beschikbaar voor beheer MKOB 6,1 5,7 
Verwachte exploitatie beheer MKOB 5,1 4,6 

Verschil 1,0 1,1 

   
 
 
Het budget voor beheer is gebaseerd op de begrotingen van de Meldkamer 
's-Hertogenbosch en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het aandeel van het budget van 
de politie in de meldkamer Eindhoven is versnipperd over meerdere organisatieonderdelen 
en niet als zodanig uit de begroting te herleiden. Om die reden is het aandeel van de politie 
geschat door de begrote bedragen door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te extrapoleren.  
 

8.3  Verdeelsleutels 

De kosten van de locaties Eindhoven en 's-Hertogenbosch worden momenteel door middel 
van verdeelsleutels doorberekend aan de politie, brandweer en ambulancezorg. Deze 
verdeelsleutels zijn een aantal jaren geleden berekend. Afgesproken is om de kosten van de 
nieuwe Meldkamer Brabant-Oost gelijkelijk te verdelen tussen de oude locaties; binnen de 
locaties worden de kosten via de 'oude' verdeelsleutel doorberekend aan de betrokken 
partijen.  
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Uitgangspunt is dat onderstaande functionaliteiten (deels) worden doorberekend aan de 

kolom die van de functionaliteit gebruikmaakt: 

 Real Time Intelligence center (RTIC)-tafels: politie 

 Officier van Dienst-I: politie 

 Officier van Dienst Operationeel Centrum: politie 

 Tafel beeldregie: politie  

 Werkplekken leiding en backoffice RTIC: politie 

 Werkplekken leiding en ondersteuning Hoofd Dienst Regionaal Operationeel 

Centrum: politie 

 Ruimte Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden: politie 

 Grijze meldkamer: politie 

 Vergaderruimte opschaling: politie 

 Ruimte Regionaal Operationeel Team: Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Actiecentra: Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Coördinatiecentrum Crisis Communicatie: Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
 

  

totale kosten 
meldkamer

direct 
toewijsbare 

kosten

• Kosten van specifiek toegewezen ruimtes

gezamelijke 
kosten

• huisvesting meldkamer

• kosten ICT

• personeel

verdeling 
naar "regio"

• Partjen BZO

• Partijen BN

verdeling 
naar 

organisatie 

• Politie voor BZO en BN

• VR BZO

• VR BN
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Bovenstaande afspraken leiden tot de volgende verdeling van kosten over de partijen: 
 

In EUR x 1.000 

Budgettair 
kader 
2018* 

 
2018 

Budgettair 
kader 
2019 

 
2019 In % 

Politie        
- Specifieke ruimtes   806   806  
- Aandeel in 

gemeenschappelijke kosten 
  

2.374 
  

2.050 
 

Subtotaal politie 3.512 **) 3.181 3.287 **) 2.856 64% 
        
Veiligheidsregio Brabant Noord        
- Specifieke ruimtes   127   127  
- Aandeel in 

gemeenschappelijke kosten 
  

873 
  

771 
 

Subtotaal Veiligheidsregio 
Brabant Noord 1.262  1.000 1.202  899 20% 
        
RAV Brabant Midden West 
Noord 131  131 131  131 ***) 

        
Veiligheidsregio Brabant 
Zuid-Oost 1.252  822 1.102  738 16% 
        
Totaal 6.157  5.134 5.722  4.624  

 
*) Budgettair kader 2018 is inclusief onderhoud en beheer C2000 randapparatuur 

aangezien vanuit de MKOB in 2018 dit nog geserviced zal worden. Vanaf 2019 
dienen de organisaties zelf het onderhoud en beheer te verzorgen en vloeien deze 
budgetten terug. Zodoende daalt het budgettaire kader in 2019 alsmede de totale 
kosten MKOB. 
 

**) De begroting van politie bestaat uit het begrote bedrag voor het GMC van EUR 1,6 
miljoen en voor het GMK Eindhoven van EUR 1,7 mln. Het aandeel van het budget 
van politie in de GMK Eindhoven is versnipperd over meerdere 
organisatieonderdelen en niet als zodanig uit de begroting te herleiden. Om die 
reden is het aandeel van de politie geschat door een extrapolatie van de begrote 
bedragen door de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost. 
 

***) RAV Brabant Midden West Noord heeft in het verleden afgesproken een lump sum 
aan de meldkamer bij te dragen. Derhalve is hun bijdrage niet in een percentage 
uitgedrukt. 
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8.4  Programmakosten 

De programmakosten kunnen als volgt worden samengevat: 

In EUR x 1.000 
Werkelijk 

2015 
Werkelijk 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 Totaal 

 Advieskosten 87,7 28,2 25,0 25,0 25,0 190,9 

 Huisvesting  76,7 75,0   76,7 

 ICT  6,3 235,7 230,0  387,4 

 Communicatie  1,5 4,0 4,0 4,0 13,5 

 Vergader, reis- 
en verblijfkst.  0,8 5,0 5,0 5,0 15,8 

 Overige  0,2 0,5 0,5 18,5 1,7 

 Onvoorzien      36,4 

Totaal 87,7 113,7 345,2 264,5 52,5 900,0 
 

Advieskosten 

De advieskosten over 2015 en 2016 hadden vooral betrekking op het opstellen van de 

businesscase en op de kosten voor verkenning van de verbouwmogelijkheden van het pand 

aan de Gruttostraat. Voor 2017 tot met 2019 is jaarlijks een bedrag van EUR 25.000 begroot 

voor adviezen die nu nog niet precies zijn te beschrijven, zoals adviezen human resource 

management en financiële adviezen.  

Huisvesting 

De kosten voor huisvesting in 2016 betreffen het maken van het voorlopig ontwerp. Eind 

2016 is het huisvestingsproject overgedragen aan de politie, die de verbouwing coördineert 

en uitvoert. De politie draagt de kosten die samenhangen met het project huisvesting en 

slaat deze om in de toekomstige exploitatievergoeding. 

De kosten voor 2017 betreffen projectkosten voor de tijdelijke huisvesting in Eindhoven.  

ICT 

De kosten over 2016 hebben betrekking op proefopstelling van de meldtafelvoorzieningen. 

De begrote kosten over 2017 en 2018 hebben betrekking op de coördinatie van de levering 

van ICT-voorzieningen die in eerste instantie niet landelijk worden aangeboden, alsmede de 

afstemming van regionale en landelijke ICT-projecten. 
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8.5  Frictiekosten 

In de notitie desinvesterings- en frictiekosten MKOB  heeft de Bestuurlijk Begeleidingsgroep 

aangegeven dat er een reserve gecreëerd moet worden van EUR 0,7 miljoen bij de 

Meldkamer 's-Hertogenbosch. VRBZO zal EUR 0,2 miljoen storten, Meldkamer 's-

Hertogenbosch EUR 0,5 miljoen.  

De reserve wordt voor de volgende onderdelen gebruikt: 

In EUR x 1.000 

Tijdelijke uithuizing  213 
Investeringen in Eindhoven 410  
Af: lagere exploitatie ‘s-Hertogenbosch -/- 197  
   
Extra reis- en piketkosten personeel  244 
Extra reis- en piketkosten personeel tot 1-4-2018 163  
Extra reis- en piketkosten personeel 2018-2020 81  
   
Desinvesteringen van activa  239 
Meldkamer Eindhoven 73  
Meldkamer ‘s-Hertogenbosch 167  
Totaal  697 

 

Tijdelijke uithuizing 

Het faciliteren van beide meldkamers op de Mathildelaan in Eindhoven vraagt een ICT-

investering van EUR 355.000. De extra huisvestingskosten bedragen naar verwachting EUR 

55.000. Totaal maakt dat een investering van circa EUR 410.000. 

Het tijdelijk onderbrengen van het personeel van de meldkamer 's-Hertogenbosch in 

Eindhoven brengt extra reiskosten met zich mee. De vergoeding is afhankelijk van de cao's 

van de disciplines. Als de tijdelijke verhuizing een jaar duurt - van april 2017 tot april 2018 - 

dan bedragen deze kosten naar verwachting circa EUR 163.000. Dat is exclusief eventuele 

extra aanvullende afspraken die (mogelijk) getroffen worden met de ondernemingsraden van 

de diverse organisaties. 

Indien het pand van meldkamer 's-Hertogenbosch niet meer operationeel hoeft te zijn, is het 

mogelijk een aantal reguliere contracten en daaruit voortvloeiende exploitatielasten (tijdelijk) 

stop te zetten. Dat vermindert de ICT-exploitatielasten naar schatting met EUR 197.000. 

Desinvesteringen 

Door de samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand aan de 

Gruttostraat en het aansluiten op de landelijke ICT-infrastructuur, wordt een aantal ICT-

systemen en meubilair niet meer hergebruikt en versneld afgeschreven. Voor de meldkamer 

Eindhoven gaat dit om circa EUR 73.000, voor 's-Hertogenbosch om circa EUR 167.000.  

Reis- en piketkosten 

Het in gebruik nemen van de Meldkamer Brabant-Oost in 's-Hertogenbosch leidt tot extra 

reiskosten en eventuele piketvergoedingen voor medewerkers uit Eindhoven. De vergoeding 

is afhankelijk van de cao's van de disciplines. Voor de periode 2018-2020 bedragen deze 

kosten naar verwachting circa EUR 81.000. Dat is exclusief eventuele aanvullende afspraken 

die (mogelijk) getroffen worden met de ondernemingsraden van de diverse organisaties.  
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9.  Risicobeheersing  

Een majeure transitie als de samenvoeging van meldkamers gaat gepaard met risico’s. De 

bekende risico’s zijn voorzien van beheersmaatregelen, die zo nodig gekwantificeerd en 

gemonitord worden. De kans op aanmerkelijke risico’s op het gebied van personeel en 

werkprocessen is gering, omdat beide meldkamers in 2017 al vanaf één locatie gaan 

opereren en de meldkamers tijdig kunnen anticiperen op deze risico's. 

Toch blijft in aanloop naar de samenvoeging in 2018 een aantal hoofdrisico’s bestaan. De 

belangrijkste daarvan zijn: 

1. De ICT-omgeving van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of de regionale ICT-
omgeving zijn niet tijdig gereed om de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in het eerste 
kwartaal van 2018 aan te sluiten. 

a. Gevolgen:  
i. MKOB is niet tijdig (Q1 2018) gereed; 
ii. Langer verblijf in Eindhoven noodzakelijk. 

b. Maatregelen: 
i. Strakke sturing op planning; 
ii. Escalatie besluitvorming via Strategisch Managementteam en 

Bestuurlijke Begeleidingsgroep; 
iii. Overleg met medezeggenschapsraad over gevolgen voor personeel; 
iv. Overleg met politie over gevolgen voor locatie Eindhoven. 

 

2. Gelijklopende planning met samenvoeging Haarlem leidt tot capaciteitsproblemen bij het 
Meldkamerdienstencentrum van de politie.  

a. Gevolgen:  
i. MKOB is niet tijdig (1e kwartaal 2018) gereed en daardoor extra 

kosten; 
ii. Langer verblijf in Eindhoven noodzakelijk. 

b. Maatregelen: 
i. Maandelijks overleg met betrokken instanties, Haarlem, LMO en MDC 

om actuele stand van zaken te monitoren en daar waar nodig bij te 
stellen; 

ii. Zie risico ICT niet tijdig gereed. 
 

3. Verbouwing Gruttostraat 10 vertraagt. 
a. Gevolgen: 

i. Er kan niet tijdig gestart worden met opbouwen ICT-infrastructuur; 
ii. MKOB is niet tijdig gereed (1e kwartaal 2018). 

b. Maatregelen: 
i. Zorgvuldige voorbereiding aanbesteding en voorwaarden; 
ii. Escalatie via Stuurgroep Huisvesting politie Oost-Brabant. 

 

Per deelproject zijn de risico’s in beeld gebracht. Sturing hierop vindt plaats vanuit het 

projectteam en in overleg met de betrokken partners. Om risico’s financieel op te vangen, 

zou hiervoor in de deelbegrotingen geld moeten worden gereserveerd.  
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Bijlage 1 : Bestuurlijke samenwerking Meldkamer Oost-Brabant 

Inleiding 

In dit voorstel worden de uitgangspunten op hoofdlijnen gegeven voor de governance van de 

Meldkamer Oost-Brabant, welke volgens de huidige plannen in het voorjaar van 2018 na 

samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost en het 

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in gebruik zal worden genomen. De 

governance van de Meldkamer Oost-Brabant richt zich op de periode tot de thans voorziene 

wettelijke overdracht voor het in stand houden van de Meldkamer aan de politie omstreeks 

2020. Door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO 

is eerder vastgesteld dat tot het moment van de overdracht van deze wettelijke overdracht 

het huidige werkgeverschap over de meldkamermedewerkers van de verschillende 

meldkamers niet wordt gewijzigd. Bestuur, beleid en beheer over de Meldkamer Oost-

Brabant staan hierbij overigens los van het wettelijke gezag over de Meldkamer Oost-

Brabant. In het kader van de uitvoering van taken door de politie in het kader van 

handhaving van de openbare orde blijft het gezag over de Meldkamer Oost-Brabant bij de 

betrokken burgemeesters (artikel 11 Politiewet 2012). De burgemeester heeft het gezag bij 

brand en bij ongevallen anders dan brand waarbij de brandweer een taak heeft, kan de 

regionale ambulance voorziening aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel uit 

oogpunt van handhaving van de openbare orde noodzakelijk is en heeft het opperbevel in 

geval van een ramp of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan (artikelen 4, 5 en 6 Wet 

veiligheidsregio’s). De (hoofd)officier van justitie oefent het gezag over de politie en daarmee 

ook over de Meldkamer Oost-Brabant uit in het kader van de opsporing (artikel 12 Politiewet 

2012).   

Indien dit voorstel over de bestuurlijke samenwerking op het draagvlak van alle betrokken 

partijen kan rekenen zal het in de genoemde producten worden uitgewerkt. 

Wettelijke zorgplicht meldkamerfunctie 

Op basis van de beslisnotitie heroriëntatie zijn de besturen van de veiligheidsregio’s  

verantwoordelijk voor de samenvoeging van de meldkamers. Naast de Veiligheidsregio’s 

Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, zijn ook de Regionale Ambulancevoorziening Brabant 

Midden-West-Noord en de eenheid Oost-Brabant van de politie betrokken. De betrokkenheid 

van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost wordt bestuurlijk ingevuld door 

het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Conform artikel 10 Wet veiligheidsregio’s is de zorg voor het voorzien in de 

meldkamerfunctie aan de besturen van de veiligheidsregio’s opgedragen. Artikel 35 van 

deze wet bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking heeft over een 

gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door dat 

bestuur of door het bestuur van een andere veiligheidsregio ten behoeve van de 

brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak. 

Hierbij geldt in de Veiligheidsregio Brabant-Noord dat de Regionale Ambulancevoorziening 

ingevolge artikel 4, tweede lid Tijdelijke wet ambulancezorg zorg draagt voor het in stand 

houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de 

gemeenschappelijke meldkamer terwijl deze zorgplicht in Zuidoost-Brabant door de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt vervuld. De korpschef en namens deze, de 

politiechef van de eenheid Oost-Brabant, draagt zorg voor het in stand houden van de 

meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. 
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Huidige situatie Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 

In artikel 3.5 van de gemeenschappelijke regeling zijn de taken en verantwoordelijkheden 
van het gemeenschappelijk meldcentrum Brabant-Noord geregeld. De korpschef en namens 
deze de politiechef van de eenheid Oost-Brabant zijn ingevolge artikel 9.4 belast met de 
uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, te weten het beheer van het 
gemeenschappelijk meldcentrum omvattende de exploitatie van het gebouw en de 
technische infrastructuur, het genereren van managementinformatie ten behoeve van een 
adequate taakuitoefening en het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van 
onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen 
waardoor de hulpverleningsdiensten  hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.   

In artikel 9 van de Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord is de leiding over 
het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum opgedragen aan de korpschef (i.c. de 
politiechef van de eenheid Oost-Brabant). De coördinatie van de uitvoering en de leiding 
over het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum is opgedragen aan een door de 
korpschef (i.c. de politiechef van de eenheid Oost-Brabant) gemandateerde functionaris, te 
weten de manager beheer Gemeenschappelijke Meldcentrum Brabant-Noord. Met 
betrekking tot de uitvoering van de taken van het gemeenschappelijk meldcentrum is met de 
politie een dienstverleningsovereenkomst gesloten. In deze dienstverleningsovereenkomst 
zijn bepalingen opgenomen over de door de politie te verlenen diensten, de vergoeding van 
de daartoe te maken kosten, de bijdrage aan de planning en control documenten van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord, te weten het beleidskader, de programmabegroting, de jaar-
rekening, het jaarverslag en management- en bestuursrapportages waarin rekenschap wordt 
afgelegd over de geleverde prestaties. De Veiligheidsregio Brabant-Noord, de GGD Hart 
voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de in de Veiligheidsregio Brabant-
Noord samenwerkende gemeenten zijn in een daartoe met de politie gesloten 
dienstverleningsovereenkomst overeengekomen dat medewerkers van hen taken verrichten 
ten behoeve van het gemeenschappelijk meldcentrum. De meldkamermedewerkers 
brandweer, ambulancezorg en politie zijn respectievelijk in dienst van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord, de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord en van de 
politie. Sinds de vorming van de nationale politie valt de monodisciplinaire 
verantwoordelijkheid voor de Meldkamer Politie onder de Dienst Regionaal Operationeel 
Centrum (DROC).Binnen de planning en control producten van de Veiligheidsregio Brabant-
Noord heeft het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord een eigen programma.  

Huidige situatie Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost 

Bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-
Zuidoost uitgewerkt in een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de politie.   

De Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost bestaat niet als formele zelfstandige 
juridische organisatie. Bestuurlijk is het beheer van de Gemeenschappelijke Meldkamer 
belegd bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit is in 2007 vastgelegd in het Convenant 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en toenmalige Politie Brabant-Zuidoost. Het Algemeen 
Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de directeur Veiligheidsregio aangewezen 
als directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer, die de uitvoering heeft belegd bij het 
sectorhoofd Gemeenschappelijke Meldkamer. De Gemeenschappelijke Meldkamer is sinds 
2007 als sector opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De 
ambulancezorg, brandweer en politie leveren personeel en materieel aan de 
Gemeenschappelijke Meldkamer conform een vastgestelde verdeelsleutel. De kosten 
daarvan worden door de partijen zelf gedragen. Gezamenlijke kosten worden volgens een 
vaste verdeelsleutel door de samenwerkende partners gedragen.  
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Sinds de vorming van de nationale politie valt de monodisciplinaire verantwoordelijkheid voor 
de Meldkamer Politie onder de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC). Sedert 
1 januari 2016 is binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de verantwoordelijkheid voor 
de Meldkamer Brandweer belegd bij de sector Incidentbestrijding en de verantwoordelijkheid 
voor de Meldkamer Ambulancezorg bij de sector Regionale Ambulancevoorziening.  De 
verantwoordelijkheid van het sectorhoofd Gemeenschappelijke Meldkamer is daarmee 
verlegd naar bedrijfsvoering waaronder financieel beheer en multidisciplinaire processen. 

Voor het gezamenlijk beheer van ICT-voorzieningen van de Gemeenschappelijke Meldkamer 
en voor beheer van C2000/P2000 zijn afzonderlijke Service Level Agreements afgesloten. 
Ten aanzien van huur en gebruik van huisvesting is een huurovereenkomst afgesloten 
tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer en de politieorganisatie. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord en Gemeenschappelijke Meldkamer 
Brabant-Zuidoost 

Sinds 1 juni 2016 en in de aanloop naar de samenvoeging van beide meldkamers is het 
sectorhoofd Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost tevens belast met de 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijk Meldcentrum 
Brabant-Noord. Daartoe is een detacheringsovereenkomst vastgesteld met de eenheid Oost-
Brabant van de politie. 

Met het oog op de samenvoeging van de beide meldkamers tot de Meldkamer Oost-Brabant 
is in 2014 de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant 
landelijke meldkamerorganisatie gevormd waarin beide veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost 
en Brabant-Noord zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd zijn en voorts ook de 
plaatsvervangend politiechef van de eenheid Oost-Brabant en de directeuren GGD Brabant-
Zuidoost en Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord, de 
programmanager Realisatie & Going concern Landelijke Meldkamer Organisatie en de 
regionaal kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant zitting hebben. 

Met het oog op de samenvoeging van beide meldkamers is in 2015 een regionaal 
kwartiermaker benoemd, die moet zorgdragen voor de realisatie van één Meldkamer Oost-
Brabant in het voorjaar van 2018.  

Met het oog op de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant is een projectorganisatie onder 
aansturing van de regionaal kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant in het leven geroepen. 
Hierin zijn alle samenwerkende partijen vertegenwoordigd. De projectorganisatie stelt het 
samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant op. Hiertoe is onder andere een projectgroep 
bestuurlijke samenwerking Meldkamer Oost-Brabant in het leven geroepen die dit voorstel 
heeft opgesteld en voorts uitwerking zal geven aan de in dit voorstel voorgestelde 
bestuurlijke samenwerkingsstructuur.  Van de projectorganisatie maakt ook de projectgroep 
financiën deel uit die een voorstel ontwikkelt om met ingang van 2018 voor zowel het 
Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord als voor de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Brabant-Zuidoost een gezamenlijke financiële boekhouding door te voeren. 
Bedoeling hiervan is om een eenduidig inzicht in inkomsten en uitgaven te krijgen. De 
uitvoering van de gezamenlijke financiële boekhouding is belegd bij de politie, die met het 
financieel beheer van het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord is belast. 

Bestuurlijke aansturing Meldkamer Oost-Brabant tot de voorziene overdracht aan de politie 

Op dit moment wordt gewerkt aan het samenbrengen van de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Brabant-Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in het 
daartoe aan te passen gebouw van het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in 
‘s-Hertogenbosch. Gestreefd wordt om de aldus te vormen Meldkamer Oost-Brabant in het 
tweede kwartaal van 2018 operationeel in gebruik te nemen. Vooruitlopend op het 
samenbrengen van de meldkamers op één locatie zullen in de periode maart 2017 – april 
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2018 alle huidige meldkamers in beide veiligheidsregio’s tijdens de verbouw en inrichting van 
de Meldkamer Oost-Brabant samen worden gehuisvest in de daartoe aan te passen ruimten 
van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. Zodra de 
Meldkamer Oost-Brabant operationeel is zullen zowel de aanname van hulpvragen en 
meldingen als de uitgiften van alarmeringen, inzetopdrachten en operationele informatie voor 
iedere kolom (politie, brandweer en ambulancezorg) op eenduidige wijze voor geheel Oost-
Brabant worden georganiseerd. Vervolgens zal de Meldkamer Oost-Brabant door 
verdergaande samenwerking en integratie conform de daartoe te maken landelijk geldende 
afspraken worden doorontwikkeld tot de locatie Oost-Brabant van wat uiteindelijk de 
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) moet worden.    

Naar verwachting omstreeks 2020 zal het wettelijke beheer over de Meldkamer Oost-

Brabant conform de daartoe te wijzigen Wet veiligheidsregio’s en Politiewet 2012 aan de 

politie worden overgedragen. In maart 2016 is aan de Dagelijkse Besturen van beide 

veiligheidsregio’s en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant een voorstel gedaan over de inrichting van de 

bestuurlijke samenwerking samengevoegde meldkamers Oost-Brabant dat op draagvlak kan 

rekenen. Overeenkomstig dit voorstel zal het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

mede namens het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot de verwachte 

wettelijke overdracht aan de politie uitvoering geven aan de in de Wet veiligheidsregio’s 

opgedragen zorgplicht tot het voorzien in de meldkamerfunctie respectievelijk instellen van 

de gemeenschappelijke meldkamer Oost-Brabant. 

      

Voor de bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant wordt 
voor de periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidig 
wettelijk kader een doelmatig en effectief besturingsmodel ontworpen. Hierin wordt enerzijds 
recht gedaan aan de uitoefening van de wettelijke taken door de besturen van beide 
veiligheidsregio’s met betrekking tot de meldkamerfunctie. Anderzijds geeft het 
besturingsmodel ruimte aan de eenheid Oost-Brabant van de politie, aan de Regionale 
Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord om een bestuurlijke inbreng in de 
besturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant te kunnen leveren.   

Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst 

Afspraken over het gezag, inrichting van management en beheer, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, gezamenlijke voorzieningen, personeel, informatievoorziening, 
bekostiging inclusief daarbij gehanteerde verdeelsleutels en met betrekking tot de 
totstandkoming, de consultatie over en de verantwoording van de geleverde prestaties aan 
de deelnemende partners worden vastgelegd in een bestuurlijke 
samenwerkingsovereenkomst (nummer 1 van figuur 1). 

In de businesscase Huisvesting, inrichting en ICT Meldkamer Oost-Brabant zijn 
randvoorwaarden op het gebied van projectadministratie, bewaking investeringen en budget 
en rechtmatigheid inkopen een aanbestedingen genoemd om de rechtmatige uitvoering van 
het project te kunnen monitoren. Deze randvoorwaarden zullen op hoofdlijnen in de 
samenwerkingsovereenkomst worden uitgewerkt.  

In de overeenkomst zal ook een geschillenregeling worden opgenomen, in het onverhoopte 
geval bij de uitvoering van de meldkamersamenwerking geen overeenstemming tussen de 
samenwerkende partijen kan worden bereikt.  

Monodisciplinaire afspraken met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de 
dienstverlening door de samengevoegde meldkamers brandweerzorg en ambulancezorg en 
multidisciplinaire afspraken met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de 
multidisciplinaire dienstverlening op het gebied van de gezamenlijke taken kunnen door 



 

54 

 

middel van afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten voor de brandweer- en 
ambulancezorg meldkamertaken tussen de beide veiligheidsregio’s en de regionale 
ambulancevoorziening worden vastgelegd. 
Sedert de vorming van de nationale politie beschikt de politie reeds over een operationeel 
Meldkamerdienstencentrum (MDC) waardoor geen aanvullende afspraken meer noodzakelijk 
zijn.   

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

Op grond van artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt door het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord na verkregen instemming van het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en van de Algemene Besturen 
van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant Midden-West-Noord en Brabant-
Zuidoost en de korpschef van de politie bij verordening een commissie van advies voor de 
Meldkamer Oost-Brabant ingesteld. In de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst worden 
de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, de samenstelling en der werkwijze van de 
commissie van advies vastgelegd. De commissie wordt belast met de advisering aan het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord over de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst in het algemeen en over de op de samengevoegde meldkamers 
betrekking hebbende concept-hoofdstukken van het beleidskader, de programmabegroting, 
de management- en bestuurlijke rapportages en de jaarverantwoording in het bijzonder. 
Daarnaast brengt de adviescommissie adviezen uit over de uitvoering van de tussen het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de korpschef van de politie af 
te sluiten samenwerkingsovereenkomst over de door de politie te verzorgen beheerstaken 
op het gebied van huisvesting, informatievoorziening, bedrijfsvoering en 
managementinformatie ten behoeve van de Meldkamer Oost-Brabant (nummer 2 van 
figuur 1).  

Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant LMO 

Uit praktische overwegingen zullen aan de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-
Brabant de tot dusver door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie 
Oost-Brabant LMO uitgevoerde taken (zie bijlage 5) worden opgedragen. De Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep heeft een bredere en verdergaande opdracht dan de Bestuurlijke 
Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep zal zich na 
de totstandkoming van de Meldkamer Oost-Brabant in 2018 met name richten op de 
omstreeks 2020 voorziene overdracht na wetswijziging van de Meldkamer Oost-Brabant 
naar de door de politie te beheren landelijke meldkamerorganisatie. Hierbij zijn de juridische 
en financiële overdracht en afhankelijk van de nog te maken bestuurlijke keuzes ook het 
werkgeverschap van de brandweercentralisten en mogelijk ook van de ambulance-
zorgcentralisten en van ondersteunende meldkamermedewerkers die niet in dienst zijn van 
de politie aan de orde. Ten aanzien van deze toegevoegde taken zal de Bestuurlijke 
Adviescommissie Meldkamer de besturen van beide veiligheidsregio’s en van de regionale 
ambulancevoorziening en de korpschef van de politie adviseren. In de Bestuurlijke 
Samenwerkingsovereenkomst zullen de hiertoe door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep aan 
de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer over te dragen taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden worden opgenomen.  

Beheer  

De zorg voor beleid en beheer van de Meldkamer Oost-Brabant wordt opgedragen aan het 
Algemeen Bestuur (en voor het beheer gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur) van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. In het verlengde hiervan wordt ook het beleid en beheer van 
de samengevoegde brandweermeldkamers Oost-Brabant en de hiermee samenhangende 
monodisciplinaire voorzieningen aan het Algemeen Bestuur (en voor het beheer 
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gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 
opgedragen.  

Daartoe worden in de Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord ter uitwerking 
van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst de uitgangspunten van de governance 
van de Meldkamer Oost-Brabant opgenomen. Het gaat hierbij om de taken en organisatie op 
hoofdlijnen van de Meldkamer Oost-Brabant en de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de korpschef van de politie met betrekking tot de Meldkamer 
Oost-Brabant  (nummer 4 van figuur 1). 

Naar analogie van de huidige situatie wordt het beheer, de exploitatie van het gebouw, van 
de technische infrastructuur, van de gemeenschappelijke ICT-voorzieningen (GMS/NMS, 
C2000, 112 e.d.) en het genereren van managementinformatie met betrekking tot de 
Meldkamer Oost-Brabant opgedragen aan de politie. De korpschef van de politie blijft zoals 
nu ook reeds het geval is belast met de verantwoordelijkheid over de exploitatie en het 
beheer van het gebouw van de Meldkamer Oost-Brabant, de technische infrastructuur, het 
genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening, het 
aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende 
communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de 
hulpverleningsdiensten  hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.   

Hiertoe worden tussen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de 
korpschef van de politie met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en kosten een samenwerkingsovereenkomst gesloten (nummer 2 van figuur 1). Ter 
uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst worden door de eenheid Oost-Brabant 
met het Politiedienstencentrum en het Meldkamerdienstencentrum met betrekking tot de 
kwaliteit van de uitvoering van het beheer dienstverleningsovereenkomsten gesloten 
(nummer 3 van figuur 1). 

Beleid en Begroting 

Er wordt een afzonderlijk (meerjaren) beleidsplan en meerjarenbegroting voor de Meldkamer 
Oost-Brabant opgesteld. In de begroting zijn de lasten en de baten van de meldkamer 
opgenomen en de bijdragen van de deelnemende partners. De begroting wordt als een 
afzonderlijk programma in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 
opgenomen.  Via voorafgaande consultatie op management- en bestuurlijk niveau in met 
name de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant kunnen alle partners hun 
invloed uitoefenen op de relevante hoofdstukken met betrekking tot de samengevoegde 
meldkamers Oost-Brabant van het  concept-beleidskader, de concept-programmabegroting, 
management- en bestuursrapportages en de concept-jaarverantwoording van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.  
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Figuur 2 
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Bijlage 2. Lijst van afkortingen 

 

 

ACE  Accreditated center of excellence (ambulancevoorziening) 

AMDPS Advanced Medical priority Dispatch System (ambulancevoorziening) 

BBG  Bestuurlijke Begeleidingsgroep 

BOPZ  Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen 

CACO  Calamiteiten coördinator 

DRIO  Dienst regionale informatie organisatie 

DROC  Dienst regionaal operationeel centrum 

EDQ  Emergency dispacher quality (kwaliteitscontrole)  

GIS  Geografisch Informatiesysteem 

GMC   Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 

GMK  Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost 

GMS  Gemeenschappelijk Meldkamersysteem 

GRIP  Gecoördineerde regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

ICT  Informatie- en communicatietechnologie  

IV  Informatievoorziening 

IVC2000 Implementatie Vernieuwing C2000 

KVT  Kwaliteit verbeterteam (ambulancevoorziening) 

LCMS  Landelijk Crisis Managementsysteem 

LMO  Landelijke Meldkamerorganisatie 

MAC2000 Multidisciplinaire adviseurs C2000 

MDC  Meldkamer Diensten Centrum (politie) 

MKA  Meldkamer Ambulancevoorziening 

MKA  Meldkamer Ambulancevoorziening 

MKB   Meldkamer Brandweer 

MKOB  Meldkamer Oost-Brabant 

MKP  Meldkamer politie 

MSC  Meldkamer stuurcommissie 

MTC  Meldkamer toezichtcommissie (ambulancevoorziening) 
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NMS  Nationaal Meldkamersysteem 

OC  Operationeel centrum 

OCO  Organisatie-coördinator (politie) 

OMS  Openbaar Meldsysteem (brandweer) 

OTO  Opleiden, trainen, oefenen 

OVD-OC Officier van dienst operationeel centrum 

PAC  Particuliere alarmcentrale 

PDC  Politie Diensten Centrum 

PID  Project Initiatiedocument 

PPP  Personeel-plaatsingsplan (politie) 

ProQA  Professional Quality Assurance (ambulancevoorziening) 

RAVBMWN Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

RCC  Regionaal Coördinatiecentrum (veiligheidsregio) 

ROT   Regionaal Operationeel Team (veiligheidsregio) 

RPU  Regeling partieel uittreden (politie) 

RSC  Regionaal Servicecenter 0900-8844 (politie) 

RTIC  Realtime intelligence center (politie) 

RTR  Regionale toezichtsruimte (cameratoezicht) 

SCEN  Steun en consultatie bij euthanasie (ambulancevoorziening) 

SGBO  Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (politie) 

SLA  Service Level Agreement 

VGWM Veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu 

VRBN  Veiligheidsregio Brabant-Noord 

VRBZO Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

ZEEBRA Zeeland - Brabant 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 2 

Steller : C. Verschuren Onderwerp : Resultaten systeemtest 2016 

 
 
 

Inleiding 
Op grond van het Besluit veiligheidsregio’s dient iedere veiligheidsregio jaarlijks een systeemtest 
te houden waarin de kwaliteit van de regionale hoofdstructuur (meldkamer, commando plaats 
incident, operationeel team en beleidsteam) wordt getest.  
Op 1 december 2016 heeft wederom de jaarlijkse systeemtest voor Brabant-Noord plaats 
gevonden. In de bijgevoegde rapportage treft u de resultaten aan en hieronder wordt een voorstel 
gedaan met betrekking tot de resultaten en aanbevelingen uit de rapportage. 

Algemene toelichting 

 

Opzet van de systeemtest 2016 
Voor de systeemtest dit jaar was gekozen om een scenario te hanteren met een maximale 
opschaling naar GRIP 4. De test startte in de avonduren om zo het onverwachte karakter te 
verhogen en daarmee een reëel beeld te krijgen van de opkomst(snelheid) van de vereiste 
functionarissen en teams. De systeemtest 2016 is tevens gebruikt om de tijdelijke locatie van het 
Regionaal Coördinatiecentrum te testen.  
 
Het scenario betrof een grootschalig stroomuitval, aanvankelijk binnen de gemeentegrenzen van  
’s-Hertogenbosch maar met als uiteindelijk effect een groot deel van de gehele regio.  
 

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen 
 
Opkomsttijden 
 
Bevindingen  
De opkomsttijden zijn in belangrijke mate gehaald. Op alle niveaus zijn enkele functionarissen niet 
binnen de gestelde normen aanwezig. Analyse hiervan (met inachtneming van recentelijke andere 
testen en inzetten) levert op dat het niet om structurele problemen gaat. De voorlichter CoPI vormt 
hier een uitzondering op. Doordat deze geleverd wordt door de politie en de politie sinds de 
nationalisering qua eenheid georganiseerd is op het gebied Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant 
zijn ook de aanrijtijden van een aantal voorlichtingsfunctionarissen vergroot waardoor zij niet meer 
binnen de wettelijke normtijd in het CoPI kunnen zijn. Met de politie wordt onderzocht in hoeverre 
de rol van politievoorlichter als CoPI-voorlichter gehandhaafd kan worden en zal binnen de 
veiligheidsregio een besluit moeten worden genomen over de uiteindelijke organisatorische 
invulling van de voorlichtingsfunctie. 
Tijdens de systeemtest zijn diverse functies ingevuld door middel van het systeem van “vrije 
instroom”. Dit betekent dat voor betreffende functies geen piketfunctionaris permanent 
beschikbaar is maar dat deze functies ingevuld worden door niet-dienstdoende functionarissen. In 
een aantal gevallen bleek hierdoor niet of pas na lange tijd bezetting te zijn voor die functies. De 
discussie omtrent “vrije instroom” richt zich altijd op de mate van risico dat gelopen wordt met deze 
regeling versus de kosten voor een “hard” piket, motivatie van functionarissen om 24/7 
beschikbaar te zijn voor een functie die zeer weinig opgeroepen wordt etc. 
 
Aanbevelingen en acties 
- Ondanks enkele overschrijdingen van de opkomsttijden wordt, m.u.v. de voorlichter CoPI 

geen structureel probleem gezien ten aanzien van de opkomsttijden en derhalve wordt 
voorgesteld hiervoor geen aanvullende maatregelen te treffen. Met betrekking tot de 

Voorstel     
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voorlichter CoPI wordt voorgesteld om dit de komende tijd te agenderen voor overleg tussen 
de politie, gemeente (verantwoordelijke voor de crisiscommunicatie) en veiligheidsregio. 

- Het aantal (“harde”) piketten binnen de hoofdstructuur vooralsnog niet verder uit te breiden.  
 
Leiding, coördinatie en werkwijze teams 
 
Bevindingen 
De hiërarische lijn in de hoofdstructuur wordt gevormd door respectievelijk calamiteiten 
coördinator van de meldkamers (CaCo GMC), de leider Commando Plaats Incident (leider CoPI), 
de operationeel leider (OL) en de verantwoordelijk burgemeester/voorzitter veiligheidsregio. 
In de lijn leider CoPI, OL en burgemeester werd periodiek informatie uitgewisseld. Tussen CaCo 
en OL vond dit slechts incidenteel plaats. Dit kwam voort uit het feit dat aanvankelijk geen CaCo 
aanwezig was op de meldkamer.  
De werkwijze van de teams was over het algemeen zoals bedoeld in het Besluit veiligheidsregio’s. 
Behalve het team Bevolkingszorg (sectie Bevolkingszorg) hebben de overige teams de BOB-
structuur (Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming) gehanteerd. Verder heeft het team Bevolkingszorg 
bezet door functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch een andere samenstelling dan het 
team Bevolkingszorg bezet door regionale functionarissen. Dit zorgt voor verwarring. 
Binnen het RBT ontstond verwarring over de bestuurlijke woordvoering over de crisis (lokale 
burgemeester versus voorzitter veiligheidsregio). Hiervoor bestaat een procedure maar deze is 
blijkbaar onvoldoende bekend. 
In het RBT heeft het werken met een technisch voorzitter tijdens de systeemtest goed 
gefunctioneerd.  
 
Aanbevelingen en acties 
- Zorg voor goede borging van de CaCo-functie. Momenteel wordt er gewerkt aan een 

gezamenlijke CaCo-regeling voor Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant vanwege de 
samenvoeging van de meldkamers. Deze samenwerking biedt een goed perspectief op de 
borging van de functie. 

- Analyseer waarom binnen het team Bevolkingszorg de BOB-structuur niet is gehanteerd. 
Zorg binnen OTO Bevolkingszorg voor voldoende aandacht voor de BOB-structuur.  

- Zorg voor een gelijke samenstelling van het team Bevolkingszorg, ongeacht of de crisis 
’s-Hertogenbosch betreft of de regio. 

- Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4. Een voorstel 
hierover is bijgevoegd (zie bijlage 2: Voorstel bestuurlijke woordvoering bij GRIP4). 

- Bekijk of het werken met een technisch voorzitter van het RBT structureel meerwaarde heeft.  
 
Informatiemanagement 
 
Bevindingen 
Het proces informatievoorziening heeft goed gefunctioneerd en voldeed aan de wettelijke eisen 
met uitzondering van het eerste geautomatiseerde beeld vanuit de meldkamer. Dit meldkamer 
beeld is niet binnen de vereiste vijf minuten gerealiseerd. De reden hiervoor is dat binnen Brabant-
Noord niet gekozen is voor een automatische koppeling tussen het Geïntegreerd Meldkamer 
Systeem (GMS) en het Landelijk CrisisManagement Systeem (LCMS). De reden van deze keuze 
is dat door een automatische koppeling veel onnodig extra informatie in het LCMS terechtkomt. Dit 
komt de inzichtelijkheid van informatie in het LCMS niet ten goede. 
Tijdens de systeemtest is het proces Informatiemanagement onderbezet gebleken. Er is in 
Brabant-Noord voor gekozen een groot deel van de functies binnen Informatiemanagement te 
bemensen met vrije instroom. Vrije instroom biedt geen garanties tot opkomst. In het verleden is 
dit geen probleem gebleken.  
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Aanbevelingen en acties 

- Vooralsnog wordt voorgesteld om niet over te gaan naar een automatische koppeling 
tussen GMS en LCMS zolang er geen oplossing is waarmee voorkomen kan worden dat 
het LCMS onnodig belast wordt met informatie die niet relevant is voor andere teams dan 
de meldkamer. Niettemin zal de komende tijd naar een passende oplossing gezocht 
(blijven) worden. 

- Borg de bezetting van het proces Informatiemanagement. Momenteel is er al een start 
gemaakt met het uitbreiden van de poule voor de functies binnen Informatiemanagement. 
In de toekomst moet blijken of dit afdoende is om bezetting te kunnen garanderen. Verder 
is voor verdere versterking van Informatiemanagement de samenwerking gezocht met 
Zuidoost-Brabant. 

 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

 
Regiegroep (advisering) 

 
4 mei 2017 

Veiligheidsdirectie (advisering) 15 mei 2017 

Dagelijks Bestuur (besluitvorming) 26 juni 2017  

 
Algemeen Bestuur (ter kennisname) 

 
7 juli 2017  

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van: 
1. het rapport van de systeemtest 2016. 
2. de aanbevelingen in dit voorstel. 
3. van de besluiten die het Dagelijks Bestuur heeft genomen met betrekking tot de aanbeveling; 

‘Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4’. Besluiten 
Dagelijks Bestuur: 
a. De huidige rolverdeling blijft bestaan, waarbij: 

i. de voorzitter van het RBT optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis. 
ii. de burgemeester(s) van de bron/effectgemeente(n) lokaal de rol van 

burgervader/moeder voor de eigen inwoners vervullen en duiding geven aan het 
incident. 

b. Het RBT kan echter, op basis van gefundeerde overwegingen, een ander besluit over de 
hiervoor genoemde rolverdeling nemen. 

 

 
Akkoord 

Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 
 
 
 

Bijlage(n) 

 
 

1. Rapportage systeemtest 2016. 
2. Bestuurlijke woordvoering bij GRIP4.  
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1. Inleiding  
 

Op 1 december 2016 heeft de Veiligheidsregio (VR) Brabant-Noord (BN) haar jaarlijks verplichte 
systeemtest gehouden waarin een fictieve ramp of crisis wordt bestreden. 

Het scenario betrof een stroomstoring in Noord Oost(NO)-Brabant tijdens ‘slecht weer’ (code 
oranje). Dit resulteerde in 110.000 getroffen huishoudens in vijf gemeenten, verkeersinfarct op de 
autosnelwegen, stilvallen van treinen, uitgevallen openbaar busvervoer, slecht bereikbare 
hulpdiensten door uitval C2000, uitval geldautomaten, personen in liften opgesloten, analyse van 
eventuele gevolgen voor bedrijven/instellingen (Jeroen Bosch ziekenhuis, Penitentiaire Inrichting (PI) 
Vught, VION slachthuizen, RABO Datacentrum, agrarische sector, etc.) en maatschappelijke onrust 
(winkeldiefstallen, overvallen, inbraken). 

Naar aanleiding van het incident werd opgeschaald naar Gecoördineerde Regionale 
Incidentsbestrijdingsprocedure (GRIP) 4. 

In deze rapportage zijn uitsluitend de bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgenomen ten 
aanzien van de regionale hoofdstructuur die conform de wettelijke bepalingen deel dienen te nemen 
aan een systeemtest (conform Besluit Veiligheidsregio’s). De resultaten van deze systeemtest maken 
deel uit van de regionale monitor om de kwaliteit van de regionale voorbereiding op crises en 
rampen inzichtelijk te maken en zo nodig te verbeteren. 

In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling van de systeemtest kort toegelicht. In hoofdstuk 3 worden per 
organisatieonderdeel de bevindingen beschreven. In hoofdstuk 4 en 5 worden achtereenvolgens de 
conclusies en aanbevelingen behandeld. In bijlage 1 zijn de resultaten van de waarnemers verwerkt 
in een format zoals deze is opgesteld door de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVENJ). De resultaten in 
bijlage 1 vormen de basis voor hoofdstuk 3 (bevindingen). 

2. Doelstelling van de systeemtest 
 

Hoofddoelstelling van de systeemtest is het in beeld brengen van de kwaliteit van de regionale 
rampenbestrijdingsorganisatie (lees: hoofdstructuur). Hiervoor worden de resultaten van de test 
getoetst aan de wettelijke bepalingen uit het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr). De bepalingen zijn 
onder te verdelen in: 

• Melding en alarmering (alarmering, opschaling en opkomst) 

• Leiding en coördinatie (organisatie, werkwijzen, coördinatie/afstemming etc.) 

• Informatiemanagement (organisatie, werkwijzen etc.) 
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3. Bevindingen 
 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen weergegeven per onderdeel van de regionale 
hoofdstructuur. De onderbouwing dan wel een nadere toelichting is te vinden in bijlage 1 waar de 
observaties van waarnemers zijn samengebracht in een door IVENJ aanbevolen rapportagestructuur. 

 

Verloop opschaling 

De opschaling is als volgt verlopen: 

18:47u start systeemtest  door: Startinformatie aan meldkamer brandweer (MKB) 

18:56u Opschaling naar GRIP 1  door: Brigadier van Dienst op GMC 

19:10u Opschaling naar GRIP 2  door: MKB 

20.07u Opschaling naar GRIP 4  door: Operationeel Leider (OL) in ROT 

 

Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) / Meldkamer (MK) 

 

GMC organisatie bij aanvang systeemtest 

Bij de start van de onaangekondigde systeemtest was er geen Calamiteiten Coördinator (CaCo) op 
het GMC aanwezig. Volgens de geldende procedure binnen de VR BN, was de senior politie nu de 
aangewezen persoon om deze taken op zich te nemen tot er een CaCo aanwezig zou zijn. Bij de 
alarmering GRIP2 is het Communicatorscenario vrije instroom gestart, waaronder de alarmering voor 
o.a. de CaCo. Bij het uitzetten van dit scenario werd op het PC scherm van de MKB een 
storingsmelding ontvangen. Bij controle bleek dat het scenario wel bleef doorlopen. Enige tijd later 
constateert de MKB dat het scenario voor de CaCo alsnog blijft doorlopen; geen van de 
functionarissen accepteert echter de oproep. De twee aanwezige MKB centralisten zijn beiden ook 
CaCo, echter tijdens deze test niet in deze rol werkzaam. Na verdere interne beraadslaging binnen 
het GMC wordt als oplossing gekozen om een collega rechtstreeks telefonisch te benaderen om de 
CaCo rol te vervullen. Deze collega had in eerste instantie de Communicator alarmering 
gediskwalificeerd, omdat hij net terug was van een oefening. Tijdens het telefoongesprek geeft deze 
collega aan alsnog op te komen. Om 20:20uur arriveert de CaCo op het GMC. Gedurende de periode 
van aanvang van de systeemtest tot 20:20uur was binnen het GMC geen sprake van eenhoofdige 
multidisciplinaire aansturing door de CaCo. Tijdens de systeemtest zijn, naast de CaCo en een 
informatiecoördinator (OIV), ook extra medewerkers van de meldkamer ambulancezorg (MKA), 
meldkamer politie (MKP) en MKB opgekomen. 

Invulling functie Meldkamer Officier van Dienst (MOvD)/ CaCo 

Bij binnenkomst van de CaCo op het GMC trekt deze een groen hesje aan met het opschrift MOvD. 
Vanuit de werkplek CaCo is de fysieke afstand naar de medewerkers MKA vrij groot om alle 
mondelinge informatie mee te krijgen. Leidinggeven aan het meldkamerproces bestaat primair uit 
twee onderdelen. Enerzijds operationeel monodisciplinair richting eigen personeel GMC om het 
meldkamerproces goed te laten verlopen en anderzijds Linkin pin vanuit het GMC als operationeel 
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leidinggevende richting de overige crisisteams buiten het GMC. Dit door knelpunten te signaleren en 
vooruit te denken in scenario’s. Aan deze rol van leidinggeven werd onvoldoende invulling gegeven.  

Informatiemanagement 

Het GMC personeel werd ondersteund door de MK-IC (een informatiecoördinator Meldkamer), die 
zich om 19:14 uur bij aankomst meldt bij de senior politie en vraagt naar verdere informatie. Hij krijgt 
als antwoord: “Ik ben geen CaCo...”. Vervolgens start de informatiecoördinator zijn systemen en 
meldt zich per portofoon aan, dat hij aanwezig is. Om 19:19 uur wordt de startmelding aangemaakt 
in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door de informatiecoördinator. Vervolgens scant 
de hij met behulp van de GMS OVI-tool de multidisciplinaire informatie en zet relevante informatie 
vervolgens over in een eigen Word-bestand. Om 19:28 uur wordt de relevante informatie overgezet 
naar LCMS. 

 

Commando Plaats Incident 

Opkomst en samenstelling CoPI 

Het CoPI was conform het Bvr samengesteld, m.u.v. de Officier van Dienst Geneeskundige Zorg 
(OvDG), die niet is opgekomen1. In het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) staat vermeld dat de 
OvDG om 20:30 uur is aangesloten bij het CoPI. Ook de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 
(ACGZ) van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in het ROT heeft 
verzocht om contact te krijgen met de OvDG. Dit is niet gelukt gedurende de systeemtest. Naast de 
wettelijk vereiste samenstelling van het CoPI namen ook deel aan de vergaderingen de Adviseur 
Gevaarlijke Stoffen (AGS), de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en de OvD-Enexis. De 
opkomsttijd van de wettelijk vereiste functionarissen in het CoPI werd slechts gedeeltelijk 
gerealiseerd binnen de gestelde norm van 30 minuten. Met de aankomst van de Officier van Dienst 
Brandweerzorg (OvDB) (overschrijding 6 minuten) en de voorlichtingsfunctionaris (overschrijding 12 
minuten) was het CoPI compleet. De OvD-Bz en de AGS startten met hun werkzaamheden na resp. 
23 en 34 minuten. Voor beide functionarissen geldt een eigen regionale (streef)norm van 30 
minuten. De OvD-Enexis startte met de werkzaamheden na 27 minuten. 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

De Leider CoPI (LC) heeft voorafgaand aan de systeemtest geoefend met de Beeldvorming 
Oordeelsvorming Besluitvorming ( BOB)- structuur. Tijdens deze oefeningen is vooral de nadruk 
gelegd op de oordeelsvorming. Het geleerde is tijdens de systeemtest consequent toegepast, 
waardoor het CoPI uiteindelijk tot goede besluiten kon komen. De vergaderingen duurden maximaal 
10 minuten en verliepen uitermate efficiënt. Buiten het ontbreken van de OvDG functioneerde het 
CoPI uitstekend; goede samenwerking zowel tijdens de vergadering alsook daar buiten. Door het 
ontbreken van de OvDG zijn de processen van de GHOR Acute Zorg en Gezondheidskundige Zorg niet 
in beeld geweest. Dit zou bij een daadwerkelijk incident mogelijk geleid hebben tot extra slachtoffers 
(zie voetnoot 1).  

De LC maakt gebruik van de witte wand om hier voor eenieder goed zichtbaar het BOB-proces weer 
te geven. Besluiten worden genomen conform de BOB-structuur. Aan deze vergaderstructuur wordt 
consequent vastgehouden. Er worden door de LC goede afspraken gemaakt over de vergaderklok en 

                                                           
1 Na onderzoek is gebleken dat de dienstdoende OvDG naar een werkelijk incident is gedirigeerd door de MKA.  
In eerste instantie is dit ook doorgegeven (onder meer aan de regie van de systeemtest) aan de LM CoPI. 
Nadat het werkelijke incident was afgehandeld heeft de OvDG geen directie opdracht gekregen van wie dan 
ook om weer deel te nemen aal de systeemtest. 
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dit wordt afgestemd met het ROT. De LC let er goed op of het mono informatie betreft of dat het 
multi gedeeld moet worden. Hierdoor wordt er effectief vergaderd met aandacht voor detail. 

 

Informatiemanagement 

Door de Officier van Dienst Informatievoorziening (OvD-I) van het CoPI is in het LCMS het eigen beeld 
CoPI bijgehouden. In dit eigen beeld waren de elementen aard van het incident, inzet van de 
hulpverlening, prognose, aanpak en resultaten aanwezig. Er werd niet altijd teruggekomen op het 
effect van de genomen maatregelen (is ook moeilijk in een gesimuleerde omgeving). 

Nieuwe informatie werd direct na afloop van het overleg in het systeem geplaatst. Ook wanneer de 
informatie binnenkwam na de vergadering werd dit direct verwerkt in LCMS. Het eigen beeld werd 
aangepast aan nieuwe beschikbare informatie. Via LCMS werd het eigen beeld CoPI ook beschikbaar 
gesteld aan andere teams. 

 

Regionaal Operationeel Team 

Opkomst en samenstelling ROT 

Het ROT was conform het Bvr samengesteld. Naast de wettelijk vereiste samenstelling nam ook de 
Officier Veiligheidsregio (OVR) van Defensie deel aan de vergaderingen. Het ROT was nagenoeg 
compleet binnen de vereiste norm van 45 minuten en gestart met de uitvoering van haar taken. 
Enkel de voorlichtingsfunctionaris startte met de werkzaamheden na 69 minuten. De 
informatiemanager ROT (ROT-IM) was na 39 minuten aanwezig en derhalve niet binnen de wettelijke 
norm van 30 minuten gestart met de uitvoering van taken. 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

De Operationeel Leider (OL) start direct met de praktische voorbereiding van de vergadering 
(naambordjes en flip-over klaarzetten). Verder start hij ook met de inhoudelijke voorbereiding zoals 
bellen met leider CoPI (meerdere belpogingen) en deelt via het GMC het verzoek mee om iemand 
van de energiemaatschappij in het ROT op te nemen. De OL treedt op als ontkleurd leider. Dit blijkt 
als alle aanwezigen op dezelfde manier behandeld worden en de ruimte krijgen hun punten in te 
brengen. 

Bij aanvang van de 1ste ROT vergadering stelt de OL dat het team compleet is, m.u.v. de Algemeen 
Commandant Bevolkingszorg (ACBz) (die sluit binnen enkele minuten aan). Hij checkt dit niet bij de 
aanwezigen. Deze check wordt wel gedaan aan het einde van de beeldvormingsronde. De OL stelt de 
vraag of het team compleet is. Het antwoord op deze vraag is dat zowel Enexis alsook de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) nog moeten aansluiten. Ook de Informatiecoördinator ROT (ROT-IC) 
ontbreekt, dit wordt echter niet expliciet gemeld. 

Er zijn drie vergaderingen georganiseerd waarbij de structuur verschillend was per vergadering. Bij 
aanvang van de 1ste vergadering werd gestart met procedurele afspraken, zoals streven het overleg 
tot 20:30 uur te laten duren, telefoons uit en een korte voorstelronde. Vervolgens werd door de OL 
het doel van de eerste vergadering benoemd: zorgen voor beeldvorming en dilemma’s filteren. 
Tijdens de 1ste vergadering werd de BOB-structuur toegepast en was het doel eveneens duidelijk. Dit 
veranderde enigszins tijdens de 2de vergadering, waarin de BOB-structuur minder goed werd 
toegepast en was ook het doel van dit overleg minder duidelijk. De invloed vanuit de sectie 
Informatiemanagement (sectie IM) hierop is groot. Mede door het ontbreken van de ROT-IC liep de 
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sectie IM achter de feiten aan en was ROT-IM niet in staat om in zijn presentatie van het beeld te 
zorgen voor een actuele informatiepositie van het ROT. Dit heeft meerdere aanvullingen op het 
beeld tot gevolg (wat de BOB structuur al snel doet vervagen) en zorgt ervoor dat oordeels- en 
besluitvorming minder effectief kan plaatsvinden. Met name de politie geeft in de vergadering aan 
behoefte te hebben aan prioritering van de werkzaamheden. Tijdens de 3de vergadering komt de 
BOB-structuur weer duidelijk terug. De beeldvormingsfase vindt breed plaats en vervolgens wordt 
per benoemd object of probleem de O&B nagelopen. Veel acties zijn benoemd en weggezet per 
kolom. 

 

Sectie Informatiemanagement 

Het doel van het proces Informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het 
grootschalige incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie 
moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig 
hebben. 

Opkomst en samenstelling sectie informatiemanagement 

De sectie IM bestond uit de ROT-IM, een Informatiemanager sectie (Sectie-IM) tot 20:32uur (zij 
begeeft zich dan naar het RBT als Informatiecoördinator RBT = RBT-IC), een ROT-IM en een 
informatiecoördinator sectie  (Sectie-IC). De bezetting van de sectie IM door 2 personen (de ROT-IM 
en de Sectie-IC) wordt in een vroegtijdig stadium als onderbezetting aangemerkt, omdat twee 
informatiecoördinatoren ontbreken (één binnen het ROT overleg en één binnen de sectie IM). Verder 
was nog een MK-IC actief in het GMC. Door ROT-IM wordt bijstand gevraagd aan de buurregio 
Brabant-Zuidoost. De Sectie-IM was na 38 minuten aanwezig en derhalve niet binnen de wettelijke 
norm van 30 minuten gestart met de uitvoering van hun taken. Tevens heeft de sectie IM  een 
Informatiecoördinator Plot (IC-Plot) t.b.v. het grafisch beeld  gemist. De ROT-IM heeft daar bij de 
Sectie-IM expliciet nog eens om gevraagd.  

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

De ROT-IM krijgt ca. 10 minuten na aankomst het verzoek van de OL voor een eerste beeld over 5 
minuten. Vanwege de krappe bezetting is er frequent telefonisch contact tussen het Sectie IM en de 
OvD-I in het CoPI. Interne verdeling van werkafspraken resulteert in een Sectie-IC (t.b.v. de tekst 
module) voor LCMS en de Sectie-IM voert regie op de secties. De onderbezetting wordt besproken en 
heeft ertoe geleid dat het GMC verzocht wordt opnieuw de Communicator op te starten voor 
ondersteuning van de sectie IM. Binnen de sectie IM wordt om 20:36 uur het totaalbeeld besproken 
en wordt het coördinatieplan uit LCMS geprint. Aansluitend komt de OL en kijkt binnen de sectie IM 
naar bron- en effectgebied in het LCMS plot. De Sectie-IC (tevens IC-PLOT) vraagt om nadere 
informatie van de energiemaatschappij, waarna deze wordt toegevoegd aan de beeldvorming ROT. 

Het ontbreken van de ROT-IC binnen het ROT-overleg heeft tot gevolg dat de ROT-IM de informatie 
(aanvullingen op het beeld, knelpunten, acties en besluiten) zelf dient te noteren en meeneemt naar 
de Sectie IM en daar mondeling doorgeeft. Hierdoor gaat informatie over verschillende schijven met 
gevolgen voor verlies van informatie en mogelijke fouten. Knelpunten, acties en besluiten van het 
ROT komen hierdoor niet in LCMS. Tevens kan worden geconcludeerd dat nieuwe informatie vanuit 
het ROT niet binnen 10 minuten in LCMS wordt ingevoerd. 

Voorafgaande aan de 2de ROT vergadering wordt binnen de sectie IM afgesproken om eventuele 
tegenstrijdige informatie te checken binnen het ROT. Verder wordt gezamenlijk gecontroleerd welke 
monodisciplinaire informatie relevant is voor het totaalbeeld en worden foto’s gemaakt van het 
totaalbeeld en samenvattingen mono informatie. Defensie meldt tegenstrijdige informatie, die door 
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de IM sectie wordt opgepakt. Ook wordt overeengekomen dat informatie van Defensie via IM ROT in 
LCMS kan worden ingebracht. 

Om 21:13 uur meldt de OvD-I vanuit het CoPI de uitval van C2000/GMS. Dit wordt direct gemeld in 
de ROT-vergadering en de CaCo wordt benaderd betreffende de C2000-masten en een tijdsindicatie. 
Vervolgens neemt de Sectie-IM contact op met OvD-I in het CoPI om het totaalbeeld over te nemen. 
Tegenstrijdigheden in het beeld met betrekking tot het Jeroen Bosch ziekenhuis worden 
geconstateerd, waarop adequate reactie wordt ondernomen. Bij de CaCo wordt geïnformeerd naar 
het beeld van de files. Ook worden de mono tabbladen gecontroleerd op multidisciplinair relevante 
informatie. 

Na afloop van de 2de ROT-vergadering informeert de ROT-IM de sectie over beeld en besluitvorming 
ROT, waarna de Sectie-IC direct de informatie verwerkt in Word om het vervolgens te kopiëren naar 
LCMS. Binnen de sectie wordt overwogen om breaking news in de vergadering in te brengen. 
Uiteindelijk wordt afgesproken om relevante informatie te delen via WhatsApp. 

Het ontbreken van twee informatiecoördinatoren (ROT-IC en de Sectie-Plot) binnen de sectie IM 
zorgt ervoor dat de informatie vanuit de secties onvoldoende stroomt. Samenvattingen worden niet 
gevuld en daardoor wordt informatie die al binnen de crisisorganisatie aanwezig is onvoldoende tot 
niet benut. Doordat de informatie niet in de samenvattingen op de tabbladen van de secties staat, 
wordt deze niet ‘opgehaald’ door de Sectie-IM en komt deze informatie niet beschikbaar binnen het 
ROT tabblad en ook niet binnen het Situatiebeeld (beelden die weer als input dienen voor het RBT op 
basis waarvan besluiten worden genomen). De informatie wordt daardoor ook niet door de ROT-IM 
meegenomen naar het overleg om te presenteren en zo eenieder in het plaatje te brengen. 

De komst van de MK-IC (vanuit het GMC) naar de sectie IM brengt hier verandering in. De Sectie-IC 
neemt de rol op zich van Sectie-IM en stuurt de secties aan met als gevolg dat vanaf 21:54 uur de 
eerste samenvattingen verschijnen in de beelden van de secties. Deze samenvattingen zijn doorgezet 
naar het tabblad van de sectie IM en het informatieproces stroomt. Vanaf dit moment is het mogelijk 
om als ROT-IM het totaalbeeld als leidraad te nemen bij de presentatie van het beeld en kan ook het 
RBT besluiten nemen op basis van actuele informatie. 

Om 21:55 uur wordt binnen de sectie het totaalbeeld voorbereid voor de 3de ROT vergadering. 

 

Regionaal Beleidsteam 

Opkomst en samenstelling RBT 

Het RBT bestond uit meer dan de in het Bvr voorgeschreven functionarissen. De opkomst van de 
wettelijk vereiste functionarissen in het RBT was binnen de norm van 60 minuten met uitzondering 
van de locoburgemeester ‘s-Hertogenbosch (overschrijding 18 minuten). 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

Voorafgaand aan de 1ste vergadering wordt door de adviseur politie aangegeven dat er op de site 
www.burgemeesters.nl een aantal evaluaties (Haaksbergen en Bommelerwaard) staan, die als 
voorbeeld gebruikt kunnen worden. Om 20:42 uur wordt de 1ste vergadering geopend onder leiding 
van de Technisch Voorzitter (TV). Na kennismaking volgt een eerste beeldvorming op basis van 
beschikbare informatie aangedragen door deelnemers. Er wordt geen gebruik gemaakt van een 
beamer of flip-over. Na binnenkomst van verdere bestuurders wordt de vergadering steeds weer 
opnieuw opgestart om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen. Tijdens de 1ste vergadering 
zijn prio’s (1. Hulpverlening, 2. Verkeer, 3. Openbare orde/onrust, opsporing) door de adviseur politie 
genoemd en omarmd door de vergadering. Daarbij is gefocust op effectgebied. Later worden deze 

http://www.burgemeesters.nl/
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prio’s omgedoopt in uitgangspunten. De informatiecoördinator geeft enkele malen een beeld van de 
actuele situatie van de incidenten. Waar nodig geven de bestuurlijke adviseurs hierop meer 
gedetailleerde aanvullingen. Tot slot krijgen alle aanwezigen achtereenvolgens gelegenheid 
mededelingen te doen of relevante vragen te stellen. 

Tijdens de 2de vergadering wordt overlegd volgens de COT-drieslag (Aard / Betrokkenen / Context) en 
vervolgens via het BOB-proces. Bij aanvang van de vergadering meldt de voorzitter dat hij de 
Commissaris van de Koning (CdK) en de Minister van V&J heeft geïnformeerd. Vervolgens geeft de 
informatiecoördinator een update van de situatie (110.000 getroffen huishoudens, door uitval C2000 
zijn hulpdiensten slecht bereikbaar, verkeersinfarct op snelwegen en door gladheid (ijzel) openbaar 
busvervoer uitgevallen, zuurstofapparatuur nodig voor zorgbehoeftigen i.v.m. evacuatie, 
geldautomaten uitgevallen en personen in liften opgesloten). Verder is ook zeer zorgwekkend dat 
NS-medewerkers worden belaagd door gestrande reizigers. Ook is een zichtbare toename van 
winkeldiefstallen, overvallen en inbraken geconstateerd. Door de aanwezigen worden als gevolg van 
de stroomuitval ook nog de VION slachthuizen en het RABO Datacentrum in Boxtel genoemd. Ook de 
noodstroomvoorziening in het Jeroen Bosch ziekenhuis en de PI Vught worden besproken. 
Uiteindelijk wordt de prioriteitsvolgorde aangepast (1. Hulpverlening, 2. Beheersing van de 
criminaliteit inclusief opsporing) en 3. Doelstellingen benoemen (beheersbaarheid kwetsbaarheid 
zorgbehoevenden, bedrijven en van de energievoorziening).  

Tot slot heeft het RBT een 9-tal besluiten genomen: 

- GRIP 4 te handhaven.  
- Een kort driehoeksoverleg over de beveiliging en eventuele ontruiming van de PI Vught 

tussen de burgemeester (BGM) van Vught, de hoofdofficier van Justitie (HOvJ) en de 
regiochef van de politie te houden. 

- Het ROT besluit om vast te houden aan de regionale afspraken met betrekking tot de 
bestuurlijke coördinatie. 

- Het ROT te vragen met een voorstel voor prioritering heraansluiting stroomvoorziening te 
komen. 

- Het ROT op te dragen een buitenring van 2,3 km gewapende bewakers rond de PI Vught te 
leggen en daarbij gebruik te maken van eenheden van Defensie. 

- Het Landelijk Coördinatie Centrum te verzoeken zich gereed te maken om bijstand te 
verlenen. 

- Het ROT te vragen de evacuatie van zorginstellingen in het getroffen gebied voor te 
bereiden. 

- ROT wordt gevraagd na te gaan wat de oorzaak van het ontploffen van de 150 KV stations is 
en in hoeverre hierbij menselijk of ander handelen van buitenaf een rol heeft gespeeld. 

- Het ROT wordt verzocht de uitvoering van het scenario maatschappelijke onrust inclusief het 
uitvaardigen van noodbevelen en noodverordeningen voor te bereiden. 

Het RBT heeft zijn rol goed opgepakt, de beleidsuitgangspunten vastgesteld en prioriteiten 
aangegeven bij het nemen van besluiten. De leden van het RBT ondersteunden de voorzitter en 
hebben een belangrijke bijdrage gehad bij het nemen van besluiten. Bij de start van een nieuwe 
vergadering is niet teruggekeken welke besluiten er waren genomen, welke besluiten zijn uitgevoerd 
en welke besluiten nog open stonden. 

 

Informatiemanagement 

Binnen het RBT is een beperkt eigen beeld opgebouwd dat gedeeltelijk bestaat uit de aard van het 
incident en de inzet van de hulpverlening. Betreffende de aanpak zijn meerdere operationele 
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scenario’s van het ROT besproken. Een prognose is wel voorgenomen, echter dit werd niet verder 
uitgediept. Er is gesproken over 2-3 dagen en over weken, maar zonder verdere diepgang. Daarvoor 
duurde de systeemtest te kort. Dit laatste is ook van toepassing op de getroffen maatregelen en de 
resultaten. 

Het RBT ontvangt informatie van andere teams door de teamleden. Zo leest de RBT-IC uit LCMS voor, 
de adviseur brandweer meldt wat het beeld is vanuit de OL, de adviseur politie meldt de prio’s en de 
adviseur GHOR brengt kwetsbaren en thuiszorg in beeld. Verder meldt de communicatieadviseur dat 
telecom gaat uitvallen. Tevens komt uit de vergadering informatie betreffende IJzel, Jeroen Bosch 
ziekenhuis, PI Vught, treinen die stil staan en veel mensen op straat. 

 

Team Bevolkingszorg 

Opkomst en samenstelling Bz 

Tijdens deze systeemtest was het team Bz verdeeld over twee locaties. Een team was werkzaam 
binnen het ROT. Het andere team was bij opkomst (GRIP 2) werkzaam binnen het stadskantoor en na 
afkondiging van GRIP 4 verhuisde dit team naar het gebouw van de VR. 

Het team Bz binnen het ROT werd initieel gevormd door een algemeen commandant en Hoofd 
Informatie (HIN). Om 20:57 uur is contact geweest tussen de algemeen commandant en de 
teamleider Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS), waarbij deze laatste aangaf niet via de normale 
afspraken gealarmeerd te zijn. De teamleider SIS arriveert alsnog om 21:15 uur. SIS was om 20:07 uur 
opgestart door de HIN en vastgelegd in LCMS. Het team bestaat ook uit een communicatieadviseur 
ROT. Deze was wel aanwezig maar bleef werkzaam binnen het eigen team communicatie en heeft 
dus geen deel uitgemaakt van de overleggen binnen het team Bz. 

Het team Bz dat om 20:15 uur start met haar werkzaamheden in het gebouw VR werd gevormd door 
de Algemeen Commandant, Technisch Voorzitter, Hoofd Communicatie, Hoofd Ondersteuning, 
Hoofd Publieke Zorg, Hoofd Omgevingszorg, Informatie coördinator en Verslaglegger. Met deze 
samenstelling voldeed het team aan de minimale samenstelling als genoemd in het Bvr. 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

Binnen het team Bz is geen vergaderstructuur gehanteerd. Er werd niet gewerkt met een agenda en 
ook de BOB-structuur is niet gebruikt. Bij de aanvang wordt binnen de sectie geopperd om 
procedureafspraken te maken. Het komt echter niet verder dan het benoemen van dit voornemen. 
Verder was er geen briefing na afloop van de ROT-vergadering. Er werd gebruik gemaakt van LCMS 
via de laptop van het HIN. Daardoor was het niet mogelijk een uitdraai te printen. Op de locaties 
stonden drie vaste PC’s. Deze werden niet gebruikt. Er werd door het HIN goed gebruik gemaakt van 
het whiteboard, waarop belangrijke zaken werden weergegeven. 

De Algemeen Commandant (AC) in het ROT was afkomstig van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
(gealarmeerd vanuit een GRIP 2 met het brongebied ’s-Hertogenbosch). Echter door de opschaling 
naar GRIP 4 zijn ook een aantal omliggende gemeenten betrokken. De AC is zich pas om 21:57 uur 
bewust dat hij in het ROT ook een verantwoordelijkheid heeft voor de andere gemeenten. Dit naar 
aanleiding van een telefoontje vanuit Vught, een van de andere gemeenten die in het effectgebied 
liggen. De AC was actief tijdens de vergadering en heeft o.a. een positieve bijdrage geleverd aan de 
nadere specificatie van de termijn waar de aandacht op gericht moest worden. (korte termijn – 12 
uur; termijn duur crisis – 3 dagen). 

Het Team Bz heeft vijf keer vergaderd. Hierbij werd de vergaderdiscipline onvoldoende gehandhaafd; 
de vergaderklok werd afgesproken, maar tijden werden niet nageleefd. Voor iedere vergadering 
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werd aan de hand van het LCMS de voortgang/ontwikkeling van het incident besproken. Naar 
aanleiding hiervan werden geen verdere acties uitgezet. Gedurende de vergaderingen werd goed 
gebruik gemaakt van de aanwezige faciliteiten, zoals beamer, laptop, flip-over en twee 
beeldschermen. 

Er is niet gewerkt volgens de BOB-structuur. Binnen het team Bz zijn drie processen onderkend, te 
weten voorlichting, milieu en opvang en verzorging. Geen van deze processen is opgestart. Het team 
Bz heeft alles geprobeerd te regelen vanuit de aanwezige leden. Een achterban is niet ingezet noch 
geraadpleegd. Doordat er geen processen zijn opgestart en er geen BOB-structuur gehanteerd werd, 
is besluitvorming slecht tot niet op gang gekomen.  

Informatiemanagement 

Binnen het team Bz wordt een beperkt eigen beeld opgebouwd. De aard van het incident wordt 
besproken, echter de inzet van de hulpverlening alsook een prognose wordt niet gegeven. De 
aanpak, getroffen maatregelen en resultaten worden enigszins besproken, echter opgehaalde 
informatie wordt niet of onvoldoende omgezet naar acties en/of maatregelen. Het eigen beeld is 
binnen LCMS en een eigen ICT-omgeving van ‘s-Hertogenbosch bijgehouden en nieuwe informatie 
wordt tijdens en na ieder overleg van het team Bz in het systeem ingebracht. 

 

Regionaal Actiecentrum Communicatie 

In BN wordt gewerkt met 1 functiestructuur en twee personele invullingen voor communicatie. Bij 
incidenten tot en met GRIP 3 in alle gemeenten in BN (m.u.v. de gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt 
het actiecentrum communicatie met gemeentelijke communicatie functionarissen uit de gemeenten 
in BN gevuld. 

Opkomst en samenstelling team communicatie 

Het actiecentrum is om 19:10 uur gealarmeerd met de afkondiging van GRIP 2, waarna de 
medewerkers naar het stadskantoor gaan en hier vanaf circa 19:40 uur aanwezig zijn. Met de 
afkondiging van GRIP 4 verplaatsen de medewerkers zich naar het gebouw van de VR. Hier worden 
vanaf 20:22 uur de werkzaamheden opgepakt. Het team communicatie werd gevormd door Hoofd 
Communicatie, een buddy van het Hoofd Communicatie, Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting, LCMS, 
Logger, Web redacteur, twee Omgevingsanalisten, twee Publieksvoorlichters en vijf Persvoorlichters. 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming 

Het actiecentrum is binnen enkele minuten na arriveren op de locatie VR opgestart; iedereen weet 
wat hij/zij moet doen. Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting heeft het team goed op de rails en zorgt 
voor korte bijpraatmomenten als er een nieuwe groep medewerkers arriveert. Hoofd Communicatie 
communiceert met CoPI/ROT/RBT voor meer informatie. Hiervan komt echter geen terugkoppeling 
tijdens het overleg. Interne communicatie is niet altijd optimaal. Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting 
stelt vast dat geen extra bezetting nodig is en Hoofd Communicatie overweegt vervanging, aangezien 
de crisis wellicht langer gaat duren. Ook dit wordt niet teruggekoppeld naar het team. 

De BOB-structuur wordt niet compleet gevolgd (slechts één B wordt gevolgd), daardoor is er geen 
gemeenschappelijk beeld van de omvang en de impact ervan. Tijdens de vergaderingen wordt eerst 
de omgevingsanalyse gelezen en vraagt Hoofd Communicatie vervolgens om aanvullingen. Een 
vergaderklok wordt niet afgesproken en de vergaderklok ROT en RBT wordt niet gedeeld. Er worden 
geen teambesluiten genomen; Hoofd Communicatie geeft aan wat er gedaan is of wordt. Tijdens de 
vergadering ontbreekt het duidelijk uitzetten en formuleren, echter de leden van het actiecentrum 
pakken over het algemeen zelf wel de taken op die voor hen zijn. 
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Er worden meerdere prioriteiten gesteld door het actiecentrum. Hoofd Communicatie vraagt om 
handelingsperspectief bij ROT en geeft aan contact te leggen met Enexis. Verder geeft Hoofd 
Communicatie aan om een publieksnummer in te richten en Frequently Asked Questions (FAQ’s) op 
te stellen. Het verzoek om Omroep Brabant als rampenzender in te zetten wordt bij het RBT 
ingebracht. Vanuit het RBT komt het verzoek om een statement voorbereiding, persruimte inrichten 
en pers uitnodigen. 

4. Conclusies 
 

Opkomst en samenstelling teams 

Tijdens de systeemtest zijn het CoPI, ROT, team Bz en RBT gealarmeerd als onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze teams zijn tijdens de systeemtest 
nagenoeg volledig opgekomen. Verder is ook het actiecentrum communicatie gealarmeerd. Dit 
actiecentrum is bij GRIP 2 in het stadskantoor begonnen met haar werkzaamheden en na afkondiging 
GRIP 4 verplaatst naar het gebouw VR. 

Geconcludeerd kan worden dat gedeeltelijk voldaan is aan de (wettelijk vereiste) opkomsttijden en 
de vereiste samenstellingen (op grond van het Bvr). 

- Het CoPI is niet conform de wettelijk vereiste basissamenstelling met de eerste 
werkzaamheden binnen 30 minuten gestart. De OvDB en de voorlichtingsfunctionaris zijn 
hun werkzaamheden gestart na resp. 36 en 42 minuten. De OvDG is gedurende de 
systeemtest niet opgekomen2. Het eerste CoPI overleg vond 56 minuten na afkondiging 
GRIP1 plaats. 

- Het ROT is nagenoeg compleet gestart na 40 minuten (norm 45 minuten), m.u.v. de 
voorlichtingsfunctionaris (23 minuten vertraging). De leidinggevende van de sectie IM start 
na 38 minuten met de werkzaamheden (norm is 30 minuten). 

- Het team Bz was 21 minuten na de opschaling GRIP 1 gestart met de werkzaamheden (norm 
90 minuten). De coördinator van de voorlichting (HCOM) start binnen 30 minuten met de 
werkzaamheden (norm 30 minuten). 

- Het RBT start 35 minuten na opschaling GRIP 4 met de werkzaamheden (norm 60 minuten), 
m.u.v. de locoburgemeester ‘s-Hertogenbosch (18 minuten vertraging). De grootte van het 
RBT was groter dan vastgelegd, waardoor vergaderingen niet altijd efficiënt werden 
afgesloten. 

- Het actiecentrum communicatie was in het stadskantoor vrij snel bemand met voldoende 
personeel. Na verplaatsing naar het gebouw VR is het team verder uitgebreid met voldoende 
pers- en publieksvoorlichters. 

Het GMC is 24 uur per dag bemand. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of 
crisis, alarmeert het GMC extra instroom personeel. Indien ten tijde van een alarmering geen CaCo 
aanwezig is op het GMC, is de senior politie, volgens de geldende procedure binnen de VR BN, de 
aangewezen persoon deze taken op zich te nemen tot er een CaCo aanwezig is. De CaCo wordt 
middels de Communicator gealarmeerd op basis van vrije instroom. 

 

                                                           
2 Na onderzoek is gebleken dat de dienstdoende OvDG naar een werkelijk incident is gedirigeerd door de MKA.  
In eerste instantie is dit ook doorgegeven (onder meer aan de regie van de systeemtest) aan de LM CoPI. 
Nadat het werkelijke incident was afgehandeld heeft de OvDG geen directe opdracht gekregen van wie dan ook 
om weer deel te nemen aal de systeemtest. 
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Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming binnen teams 

Het resultaat van het optreden van het CoPI, het ROT en het RBT was over het algemeen zoals 
bedoeld in het Bvr. Het gebruik van de BOB-structuur werd bij het CoPI en het ROT herkenbaar 
toegepast. Binnen het RBT werd gewerkt volgens de COT-drieslag en vervolgens via de BOB-
structuur. Het RBT is eigenlijk te vroeg c.q. zonder vragen, opdrachten, etc. vanuit het ROT reeds 
actief geworden. Het gevolg was het bedenken van scenario’s binnen het RBT, die eigenlijk 
thuishoren bij het ROT. Het team BZ heeft niet gewerkt volgens het BOB-principe, waardoor 
nagenoeg geen processen zijn opgestart, opdrachten niet duidelijk worden verstrekt en geen 
concrete besluiten zijn genomen.  

Binnen alle teams werd op een correcte manier gebruik gemaakt van het LCMS. Mede hierdoor werd 
de centrale beeldvorming op adequate manier vormgegeven. Het actiecentrum communicatie was 
bij aankomst in het gebouw van de VR snel opgestart waarbij iedereen weet wat hij/zij moet doen. 
Doordat binnen het actiecentrum van de BOB-structuur alleen de Beeldvorming enigszins wordt 
gevolgd, is er geen gemeenschappelijk beeld van de omvang en de impact ervan. 

  

Informatiemanagement 

Op het GMC wordt het LCMS bijgehouden door de MK-IC (Meldkamer Informatiecoördinator ter 
ondersteuning van de CaCo). Deze is niet permanent op het GMC aanwezig, maar komt op vanuit de 
poule OIV’ers. Hierdoor ontstaat een eerste vertraging. Verder was tijdens de initiële alarmering 
geen CaCo aanwezig en waren de centralisten druk bezig met de meldingen en alarmeren van 
functionarissen. Multidisciplinair is er alleen binnen het GMC informatie beschikbaar in het GMS 
systeem als incident melding. In het netcentrisch systeem LCMS is geen beschrijving beschikbaar tot 
19:19 uur (startmelding). Geconcludeerd moet worden dat niet is voldaan aan het wettelijke vereiste 
om het eerste meldkamerbeeld binnen vijf minuten te presenteren. 

De ROT-IM binnen het ROT en de sectie IM voldoen aan de wettelijke vereisten. Hoewel de sectie IM 
bemand was met het vereiste aantal personen (2) wordt dit als onderbezetting ervaren. Hierdoor is 
een interne werkverdeling overeengekomen waarbij de informatiecoördinator binnen het GMC het 
LCMS en regie op zich neemt en de Sectie-IM binnen de sectie optreedt en contact met de secties 
onderhoudt. Nadat de ROT-IM om 19:50 uur informatie krijgt voor het inloggen netwerk BRWBN, 
wordt vanaf 20:03 uur het totaalbeeld opgebouwd en via LCMS gedeeld. Tegenstrijdige informatie is 
geconstateerd (hoeveelheid SVM/aantal liters, tijdsduur stroomvoorraad Jeroen Bosch ziekenhuis) 
en na verificatie aangepast in het beeld en plot. 

De OvD-I binnen het CoPI heeft goed gefunctioneerd en voldeed aan de wettelijke bepalingen. Het 
eerste beeld wordt vastgesteld door de OvD-I. Nieuwe informatie, tijdens het overleg ingebracht, 
wordt direct na afloop van het overleg in LCMS geplaatst. Ook werd nieuwe informatie die 
binnenkwam na het overleg direct verwerkt in LCMS. 

De RBT-IC was bij aanvang van het 1ste RBT overleg aanwezig. Gedurende ieder overleg wordt door de 
RBT-IC nagenoeg letterlijk de informatie die het ROT opleverde vanuit het LCMS voorgelezen. Verder 
wordt informatie toegevoegd door RBT teamleden en door RBT-IC aangevuld vanuit LCMS. 
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5. Aanbevelingen 
 

Opkomst en samenstelling 

De gerealiseerde opkomsttijden dienen vergeleken te worden met de opkomsttijden van eerdere 

alarmeringen gedurende het afgelopen jaar. Een verdere analyse kan wellicht aangeven of deze 

uitkomst een structureel knelpunt is of een incidentele momentopname. 

GMC 

Controleer de alarmering op uitvoering, volledigheid en correctheid. 

Borg in het GMC de rol van de CaCo. Hierdoor wordt binnen alle kolommen in het GMC de kennis 
over vitale multidisciplinaire informatie geborgd. 

Borg de aanwezigheid 24/7 van een functionaris op het GMC die zorgdraagt voor de vulling van het 
LCMS, zodat beeldvormende informatie vanuit het GMC beschikbaar is voor eigen medewerkers 
GMC en sleutelfunctionarissen buiten het GMC. 

CoPI 

Betreffende het niet opkomen van de OvDG en een vermoedelijk tweede incident. Normaal is de 
procedure dat bij een tweede incident in dezelfde regio, de OvDG uit de andere regio wordt ingezet. 
Borg deze inzet. 

 

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming binnen teams 

GMC 

Bekijk of storingsgevoeligheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem Communicator acceptabel 
is. 

Stel een eigen beeld van het GMC zo spoedig mogelijk op in LCMS, zodat deze informatie ook voor 
sleutelfunctionarissen buiten het GMC toegankelijk is. 

Draag zorg voor een mogelijkheid om het eigen meldkamerbeeld centraal te delen binnen het GMC 
voor eigen personeel. Bijvoorbeeld via de aanwezige schermen boven de meldtafels. Het 
bedienpaneel is bij de CaCo-tafel. 

Bekijk de mogelijkheid om alle alarmeringen van functionarissen die binnen verschillende teams 
moeten acteren op een eenduidige wijze kan plaatsvinden. 

Verhoog de (zichtbare) herkenbaarheid van de CaCo binnen het GMC (een hesje met de tekst 
“CaCo”). 

Draag zorg voor een werkplek voor de CaCo waarbij overzicht is over de gehele werkvloer zodat 
enerzijds multidisciplinaire informatie snel meegekregen wordt en anderzijds direct aangestuurd kan 
worden. 
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CoPI 

Het eerste contact tussen de LC en de OL heeft te lang op zich laten wachten. In regelgeving 
opnemen dat het contact direct wordt gelegd bij afkondiging GRIP 2.  

Het duurt lang voordat het gedeelde beeld in LCMS er is. Nu moet het CoPI dit zelf doen, dit duurt te 
lang en kan hierdoor onvolledig zijn. Zorg voor borging van het meldkamerbeeld binnen 2 minuten. 

De OvD-I in het CoPI is de enige gepiketteerde functionaris van de sectie IM. De overige 
functionarissen in GMC, ROT en RBT zijn vrije instroom. Deze gealarmeerde functionarissen kunnen 
accepteren, maar ook afwijzen als ze door de Communicator worden opgeroepen. Zorg voor borging 
van deze functies. 

Neem iets meer tijd en rust om zorgvuldig te kijken of alle thema’s terug komen en zo naast een 
strakke beeldvorming en oordeelsvorming, ook een strakke besluitvorming te realiseren. 

ROT 

Maak tijdens de ROT-vergadering besluiten en acties zichtbaar en leg ze vast. Dit geeft structuur, 
besluiten worden snel gedeeld en over de inhoud kan geen verwarring ontstaan. 

Informatiemanagement 

Denk na over de bezetting van de sectie IM in geval van een GRIP 4. Zorg voor tijdige opkomst van 
een IC-ROT en een IC-Sectie naast de IM-ROT en de IM-Sectie. Deze rollen zijn cruciaal om het proces 
informatiemanagement volwaardig te kunnen laten verlopen en te zorgen voor een actuele 
informatiepositie (ook binnen het RBT) op basis waarvan effectieve oordeels- en besluitvorming 
plaatsvindt. Het effect is tevens dat een zo compleet mogelijk actueel beeld wordt geschetst door de 
IM-ROT met positieve gevolgen voor het hanteren van de BOB-structuur binnen het ROT. 

Het is tevens aan te raden om na te denken over de bezetting van de rol van de plotter binnen het 
ROT.  Het is mogelijk om iemand anders verantwoordelijk te maken als back-up indien noodzakelijk. 
Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn binnen de sectie BRW, mits goede afspraken worden gemaakt over 
inzet en vakbekwaamheid. 

Bevolkingszorg 

Zorg dat een verwachte tijdlijn wordt uitgezet. Hierdoor wordt scenario denken eenvoudiger (dit 
geeft inzicht wat mogelijk te verwachten is, als het bijvoorbeeld langer duurt). Verder wordt een 
beeld zichtbaar en welke gemeentelijke processen opgestart dienen te worden. 

Gebruik maken van de BOB-structuur, hierdoor is gemakkelijk een overzicht bij te houden wat de 
stand van zaken is m.b.t. uitgezette acties. 

Overeengekomen tijden voor overleg nakomen.  

Vergaderdiscipline handhaven (geen telefoon tijdens het overleg). 

De gemeente ’s-Hertogenbosch wijkt in de structuur af van de regionale opschaling voor Bz. Op het 
moment dat zich een GRIP voordoet in de gemeente ’s-Hertogenbosch worden de functionarissen 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch gealarmeerd en nemen deze hun positie in bij de 
taakorganisaties (team Bz lokaal) en de Sectie Bz (in het ROT). Op het moment dat de crisis zich 
verder uitbreidt en er wordt een GRIP 4 afgekondigd blijft de Sectie Bz (gevuld uit ‘s-Hertogenbosch) 
deze rol vervullen. De regionale structuur (Sectie Bz) wijkt af. Deze bestaat uit een Algemeen 
Commandant Bz, HCOM, HIN, HON, HPZ en HOZ. Dit team is breder samengesteld als de sectie Bz, 
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gevuld door functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is de vraag of in een dergelijk 
scenario de functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in het team zoals het is ingericht, 
voldoende uitgerust zijn voor de ondersteuning en belangenbehartiging van meerdere gemeenten. 
Zorg er voor dat de sectie een gelijke samenstelling heeft, zodat een vraag op het gebied van 
omgevingszorg ook door een HOZ opgepakt kan worden en in een breder perspectief gekeken kan 
worden. 

Het is de vraag of SIS dient te worden ingezet voor deze crisis. Er worden twee mensen vermist. Er is 
weliswaar sprake van een groot aantal betrokkenen in de vorm van gestrande reizigers en een groot 
aantal mensen in de files op de autosnelwegen rondom ’s-Hertogenbosch. Maar de mobiele 
telefoons functioneren in het begin nog allemaal. De gestrande reizigers in de treinen en op de 
autosnelwegen zullen zeker eerst hun familieleden informeren en niet naar een landelijk 
informatienummer bellen. Wellicht had men kunnen volstaan met de ANWB alarmcentrale als 
reguliere dienst. Zorg voor duidelijkheid omtrent de procedure op dit punt. Neem dit mee in OTO. 

Actiecentrum communicatie 

BOB structuur volgen. 

- Wat betekent dit voor het actiecentrum? 
- Welke strategie wordt ingezet?  
- Welke middelen worden ingezet? 
- Opdrachten duidelijk wegzetten en later op terug komen. 
- Controleer acties vorige overleg; zijn opdrachten uitgevoerd en is daar nog iets uit 

voortgekomen. 
- Flip-over gebruiken / visualiseren. 

Inzet rampenzender mandateren. 

Pers verwijzen naar live blog. 

Vooral inzetten op publieksvoorlichting, er zou geen verschil in informatievoorziening mogen zijn. 

Houdt een logboek bij in verband met verslaglegging. 

Vergaderklok afstemmen. 

Stem af wat er in LCMS wordt gedeeld; gevalideerde informatie is om te gebruiken. 

Als iets geregeld wordt buiten de vergadering om, benoemen in het volgende overleg. 

RBT 

Een aantal deelnemers van het RBT weten niet dat indien er GRIP 4 is afgekondigd, er dan geen GBT 
meer is. Minstens twee burgemeesters verkeerden nog in deze veronderstelling. Aanbeveling om de 
hoofdstructuur nog een keer toe te lichten. 

De groepsgrootte kritisch bezien en beperken tot de noodzakelijke samenstelling. Enerzijds kan het 
met minder vertegenwoordigers (weghalen van 1 secretaris, de kolommen door een OL of plv-OL 
laten vertegenwoordigen, de HOVJ alleen laten komen, etc.). Anderzijds kan de groep ook 
ongewijzigd blijven en vervolgens opdelen in een kleinere groep ‘beslissers’ aan de vergadertafel en 
overig personeel als ‘backbencher’ aanwezig in de ruimte. 

Gebruik presentatie middelen. 

Zorgdragen voor meer structuur; duidelijk begin en einde van het overleg aangeven. 
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Handhaaf de voorgenomen lengte van het overleg. Stem vergaderklok af met het ROT. Bepaal wie de 
informatie van de OL inbrengt. Dit zou de Technisch Voorzitter kunnen zijn i.p.v., zoals nu het geval 
was, de brandweervertegenwoordiger. 

Veredel de informatie uit o.a. LCMS voor het RBT. Om het RBT beter haar werk te laten doen (van het 
operationele afblijven), is veredeling/filtering/screening op relevantie voor het RBT noodzakelijk. 
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Bijlage 1. Observaties 

 

Algemene bevindingen 

 

Melding 

Tijdens de systeemtest ontvangt de MKB om 18:47uur de startinformatie afkomstig van Enexis, 
inhoudende een melding van een explosie in de transformator in Orthen. Deze melding wordt 
onmiddellijk gevolgd door zogenaamde “1-1-2” meldingen van burgers naar het GMC/meldkamers. 

 

Opschaling 

Er worden direct, door de drie meldkamers, eenheden gealarmeerd. 

 

GRIP niveaus Tijdstip Afgekondigd door 

Start systeemtest 18.47 Startinformatie aan MKB 

GRIP 1 18:56 Brigadier van Dienst GMC 

GRIP 2 19:10 MKB 

GRIP 4 20:07 OL in ROT 

 

 

Alarmering 

Het verloop van de alarmering naar aanleiding van de afkondiging van de GRIP niveaus via GMS is als 
volgt: 

18:56u: alarmering GRIP 1. De Communicator om 18:58u 

19:10u: alarmering GRIP 2. De Communicator om 19:26u* 

20:07u: alarmering GRIP 4. De Communicator om 20:08u 

* Het verschil van 16 minuten tussen het activeren van GMS en de Communicator bij de 
alarmering GRIP 2 is veroorzaakt doordat de MKB centralist i.v.m. de drukte van inkomende 
telefonie vergeten was het scenario via de Communicator direct te activeren. 
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Observaties t.a.v. basisvereisten 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden bevindingen uit de systeemtest naast de artikelen uit de basisvereisten 
gelegd. Per artikel worden steeds de bevindingen weergegeven en wordt vervolgens geconcludeerd 
of aan de eisen uit het artikel is voldaan. Achtereenvolgend komt aan de orde Organisatie, 
Alarmering, Opschaling en Informatiemanagement. 

 

Organisatie 

 

Artikel 2.1.1 
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing die bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. het Gemeenschappelijk Meld Centrum / Meldkamer; 
b. een Commando Plaats Incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze 
waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando’s plaats incident; 
c. indien er meer dan een commando plaats incident is, het commando met de coördinerende taak; 
d. een team bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze 
zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg; 
e. een regionaal operationeel team; 
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis of een regionaal beleidsteam bij een 
bovenlokale ramp of crisis. 
 

  

Tijdens de systeemtest zijn het GMC (meldkamers), het CoPI, het ROT inclusief sectie IM, het 
regionale team bevolkingszorg (Bz), het regionale actiecentrum communicatie en het RBT (vanaf 
GRIP 4) actief. In verband met de onaangekondigde opzet (no-notice) van deze systeemtest werd 
initieel binnen de reguliere meldkamer geopereerd. 

 

Conclusie: 

De hoofdstructuur is opgekomen conform het besluit VR en het regionale 
crisisplan Brabant-Noord 2014. 

Normering Antwoord 

Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1 
opgenomen in een regionale opschalingsregeling? 

Ja 

Zijn alle onderdelen, gezien het scenario/incident, van de hoofdstructuur 
opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1? 

Ja 
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Artikel 2.1.2 lid 1 
• Een commando plaats incident bestaat uit: 

• een leider commando plaats incident; 
• een officier van dienst van de brandweer; 
• een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening; 
• een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee; 
• een informatiemanager commando plaats incident; 
• een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident. 

 

Tijdens de systeemtest bestaat het CoPI uit de volgende functionarissen: 

• LC 

• OvDB 

• OvDP 

• IM 

• Voorlichtingsfunctionaris 

• AGS 

• OvD-Bz 

• OvD-Enexis  

De OvDG is niet opgekomen 

 

Het CoPI volgt de samenstelling zoals voorgeschreven in het Bvr, aangevuld met de AGS en de OvD-
Bz. Verder heeft als Liaison Vitaal een OvD van Enexis deelgenomen. De LC fungeerde als ontkleurde 
leider. Hij heeft na het vaststellen van het eerste beeld door de OIV, aandacht voor de aanvullende 
informatie van alle aanwezige disciplines. Hij stelt in overleg het bron- en effectgebied vast en neemt 
dit mee in de besluitvorming naar het ROT. 

 

Conclusie: 

Het CoPI voldoet niet geheel aan de in artikel 2.1.2. Lid 1 Bvr voorgeschreven 
samenstelling 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in 
artikel 2.1.2. lid 1? 

Nee 

Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen? 
Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats 
incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement? 

Ja 

Fungeert de leider commando plaats incident als ontkleurde leider? Ja 
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Artikel 2.1.2 lid 2 

 Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de 

afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet 

en het adviseren van het regionaal operationeel team. 

 

Het CoPI heeft zich gericht op de operationele leiding op de plaats van het incident. De volgende 

bevindingen t.a.v. het functioneren van het CoPI zijn waargenomen: 

 Het komt sterk over dat de LC staande vergadert. 

 LC maakt gebruik van de witte wand om hier in drie kolommen voor eenieder zichtbaar BOB 
weer te geven. 

 Om 20:30uur heeft de LC het eerste contact met OL. Hierna vindt afstemming agenda en 
regelmatig contact plaats. LC maakt goede afspraken over de vergaderklok en stemt dit af 
met het ROT. 

 Het lukt niet om tijdens alle overleggen het plot weer te geven vanaf de laptop op beide 
schermen. De kaart van het gebied kan wel geprojecteerd worden. Na verloop van tijd is de 
op de wand aangebrachte agenda niet meer up-to-date. 

 Iedereen krijgt de gelegenheid om inbreng te geven. De LC let er goed op of het mono 
informatie betreft of dat het multi gedeeld moet worden. Hierdoor wordt effectief vergaderd 
met aandacht voor detail. 

 Afsluitend worden de genomen besluiten altijd herhaald. 

 Genomen besluiten worden uitgevoerd en komen ter monitoring terug tijdens een volgend 
overleg. LC start hier de volgende vergadering altijd mee. 

 Besluiten zijn genomen conform de BOB-structuur. Aan deze vergadersystematiek wordt 
consequent door de LC vastgehouden. 

 

Conclusie: 

Het CoPI heeft gefunctioneerd conform artikel 2.1.2. Lid 2 van het Bvr. 

 

Normering Antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing 
en coördinatie van de operationele inzet? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van 
afstemming met andere betrokken partijen? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van 
advisering van regionaal operationeel team? 

Ja 

• Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal 
operationeel team? 

Ja 

• Worden vanuit het commando plaats incident adviezen 
gecommuniceerd richting het regionaal operationeel team, die tijdens 
de commando plaats incident vergadering naar voren zijn gebracht? 

Ja 
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Artikel 2.1.3 lid 1 
• Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wedhouders 

aangewezen functionarissen, van wie een functionaris is belast met de leiding van het team, een 
functionaris met het informatiemanagement, en een functionaris met de coördinatie van de 
voorlichting. 

 

Tijdens de systeemtest begint het Team Bevolkingszorg (Bz) na afkondiging GRIP 2 op het 
stadkantoor en verplaatst na afkondiging GRIP 4 naar het gebouw van de VR. Het team bestaat uit: 

• Technisch Voorzitter (TV) 

• Informatie Coördinator 

• Verslaglegger 

• Hoofd Publieke Zorg (HPZ) 

• Hoofd Ondersteuning (HON) 

• Hoofd Omgevingszorg (HOZ) 

• Hoofd Evacuatie (HEC) 

• TL Facilitair 

• Coördinatoren telefonie 

• Coördinator Automatisering (thuis paraat) 

 

Naast het Team Bz op eerst het stadkantoor en daarna VR is ook een Team Bz aanwezig binnen het 
ROT. Dit team bestaat uit: 

• Algemeen Commandant (AC) 

• Hoofd Informatiemanagement (HIN) 

• Teamleider SIS 

 

Binnen het stadkantoor is de TV belast met de leiding over het team. Deze TV inventariseert om 
19:59uur of het team compleet is en stelt vast dat de Informatie Coördinator (aankomst 20:08uur), 
HOZ (aankomst 20:27uur) en HEC nog niet aanwezig zijn. Het tijdstip start geregistreerde 
werkzaamheden voor dit team is voor alle aanwezigen om 20:15uur in het gebouw van de VR.  

Het Team Bz binnen het ROT staat onder leiding van een AC, bijgestaan door het HIN. De AC start om 
19:48uur direct met een aantal telefoontjes naar collega’s in het actiecentrum (gemeente ‘s-
Hertogenbosch). Om 19:54uur arriveert het HIN en start direct met het opstarten van LCMS en het 
verkrijgen van het beeld van de situatie. De Teamleider SIS is om 20:57uur gebeld door de AC met de 
vraag waar zij bleef. Zij arriveert om 21:15uur en start direct met haar taken. Ze was niet via de 
geldende afspraken gealarmeerd. Het team bestaat ook uit een communicatieadviseur ROT. Deze 
was wel aanwezig maar bleef bij haar eigen team communicatie en heeft daarom geen deel 
uitgemaakt van de overleggen binnen het Team Bz. 
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Conclusie: 

Het team bevolkingszorg bestaat uit de in het Bvr voorgeschreven 
functionarissen 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het team bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in 
artikel 2.1.3, lid 1? 

Ja 

 

 

 
Artikel 2.1.3 lid 2 

Een team bevolkingszorg heeft de volgende taken: 
a. het geven van voorlichting aan de bevolking; 
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking; 
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking; 
d. het registreren van de slachtoffers; 
e. het registreren van schadegevallen; 
f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 
 

 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het Team Bz zijn waargenomen: 

• Voorlichting aan de bevolking via de instelling van een publieksnummer. Het HON heeft 
contact met Communicatie, maar realisatie duurt te lang naar de mening van het team. Het 
publieksnummer is om 20:50uur nog in voorbereiding. 

• De mogelijke opvanglocaties van kwetsbare mensen in de treinen worden besproken. De HPZ 
is hier actief mee bezig en komt elk overleg met updates, waarbij het team meedenkt over 
benodigdheden, bereikbaarheid en aantallen. Als opvanglocaties zijn aangegeven de Isabelle 
kazerne, Maaspoort en de Brabant Hallen. Het verzoek rolstoelvervoer werd uitgezet om dit 
via Defensie te regelen. 

• Het SIS wordt ingezet, alhoewel slechts 2 mensen vermist zijn. Weliswaar is er sprake van 
een groot aantal betrokkenen in de vorm van gestrande reizigers en mensen in files op de 
autosnelwegen rondom ‘s-Hertogenbosch. Echter, initieel functioneren de mobiele telefoons 
nog en worden familieleden geïnformeerd. 

• Inventarisatie van kwetsbare bedrijven vindt plaats tussen TL en HOZ; aandacht voor 
chemische bedrijven en bedrijven/instellingen met kwetsbare mensen (ziekenhuizen, 
verpleeghuizen). 

• Coördinatie tussen ROT en Bz hebben geresulteerd in terugkoppeling door de TV op advies 
van HEC, waarna blijkt dat 2 vragen voor het ROT nog open staan. Het GBT is niet 
waarneembaar genoemd tijdens Bz overleg. 
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Conclusie: 

Het team bevolkingszorg heeft, in combinatie met het actiecentrum 
communicatie, uitvoering gegeven aan de taken als genoemd in artikel 2.1.3. 
(voor zover van toepassing in deze systeemtest) 

 

Normering Antwoord 

Neemt team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het 
artikel? 

Ja 

Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen opgestart 
zoals: 

 

• Voorlichting? Ja 

• Opvang & Verzorging? Ja 

• CRIB? n.v.t. 

Is er bij de taakuitvoering van het team bevolkingszorg sprake van advisering van 
het regionaal operationeel team? 

 

• Is er contact tussen het team bevolkingszorg en het regionaal 
operationeel team? 

Ja 

• Worden er vanuit het team bevolkingszorg adviezen richting het 
regionaal operationeel team gecommuniceerd, die tijdens de 
vergadering van het team bevolkingszorg naar voren zijn gebracht? 

Ja 

 

 

Artikel 2.1.4 lid 1 
• Een regionaal operationeel team bestaat uit: 

a. een regionaal operationeel leider; 
b. een sectie brandweer; 
c. een sectie GHOR; 
d. een sectie politie; 
e. een sectie bevolkingszorg; 
f. een sectie informatiemanagement; 
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team. 
 

Het ROT kent tijdens de systeemtest de volgende samenstelling: 

• Operationeel leider 

• Sectie Brandweer 

• Sectie GHOR 

• Sectie Politie 

• Sectie Bevolkingszorg 

• Sectie Informatiemanagement 

• Voorlichtingsfunctionaris 

• Officier Veiligheidsregio Defensie 
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Conclusie: 

Het Regionaal Operationeel Team bestaat uit de onderdelen zoals 
voorgeschreven in artikel 2.1.4. 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in 
artikel 2.1.4. lid 1? 

Ja 

Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de 
plenaire sessie) en een medewerker? 

Ja 

Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen? Ja  

 

 

Artikel 2.1.4 lid 2 
• Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met 
andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijke of regionaal beleidsteam. 

 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het ROT zijn waargenomen: 

• De OL treedt op als ontkleurd leider. Alle betrokkenen zijn op dezelfde manier benaderd en 
hebben de ruimte gekregen hun aandachtspunten naar voren te brengen. 

• De 1ste vergadering begint met een schets van het beeld door de IM. 

•  Vervolgens stelt de OL de open vraag, wie er aanvullingen heeft op dit beeld. Hierbij 
formuleert de OL zelf een aantal aandachtsgebieden waarbij hij de vragen voorlegt aan de 
meest logische functionaris. Als voorbeeld: 

 - Oorzaak? Bij deze vraag wordt de politie en brandweer aangekeken. 

 - Slachtofferbeeld? Bij deze vraag wordt de GHOR aangekeken. 

• Gedurende de vergaderingen worden door de OL acties weggezet bij verschillende 
functionarissen: 

 - Defensie wordt verzocht de eigen capaciteit te inventariseren. 

 - Gemeenten worden verzocht een omgevingsscan te maken. 

 - Brandweer wordt verzocht een beeld te projecteren bij de situatie (tijdens de 1ste 
vergadering wordt niets geprojecteerd). 

• Er zijn drie vergaderingen gehouden, waarbij de structuur verschillend was per vergadering. 

• De Informatiecoördinator binnen het ROT-overleg ontbreekt gedurende alle drie de 
vergaderingen. De IM ROT noteert de informatie (aanvullingen op het beeld, knelpunten, 
acties en besluiten) op papier en neemt deze mee naar de Sectie IM. Hier draagt de IM ROT 
de informatie mondeling over aan de IM Sectie ROT die de informatie vervolgens op papier 
schrijft en later zal invoeren in LCMS. Nieuwe informatie vanuit het ROT overleg wordt niet 
binnen 10 minuten in LCMS ingevoerd. 

• Knelpunten, acties en besluiten van het ROT overleg komen niet in LCMS.  
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• ROT overleg 1, start 20:07uur, einde 20.33 uur. Tijdens dit overleg wordt duidelijk de BOB-
structuur toegepast, met veel rust en ruimte voor alle aanwezigen om iets in te brengen of 
mee te denken. 

• Streven het overleg tot 20:30uur te laten duren, telefoons uit, een korte voorstelronde en 
benoemen van het doel van deze 1ste vergadering: zorgen voor beeldvorming en dilemma’s 
filteren. 

• Daarna wordt de casus bekeken a.d.h.v.de BOB en vervolgens begonnen met een schets van 
het beeld van de IM ROT. Benoemd worden bron- en effectgebied (CoPI is voor de brand, 
ROT voor neveneffecten) en de afspraak dat de OL dit afstemt met de leider CoPI en in het 
volgend overleg weer geduid wordt. 

• ROT overleg 2, start 21:06uur, einde 21:37 uur. Tijdens dit overleg wordt de BOB-structuur 
minder consequent toegepast. Het doel van dit overleg is minder duidelijk. M.n. de politie 
geeft tijdens de vergadering aan meer behoefte te hebben aan prioritering van de 
werkzaamheden (al opgesomd tijdens vergadering 1). Hier wordt geen gehoor aangegeven, 
omdat de beeldvorming nog niet compleet is. Uiteindelijk wordt de vergadering wel met een 
afspraak (dus prioriteit) afgesloten. 

• De OL begint de vergadering met een terugkoppeling en vervolgens wordt het beeld 
geschetst door de IM-ROT. De OL vat het beeld samen en vraagt vervolgens aan Enexis wat 
er gebeurd is en wat de prognose is. Op basis van de Enexis informatie wordt de 
oordeelsvorming gestart (echter de beeldvorming is bij de ROT-leden niet afgemaakt). 
Gedurende het vervolg van de vergadering wordt steeds geschakeld tussen vooral 
beeldvorming en oordeelsvorming, omdat bepaalde zaken in de beeldvormingsfase nog niet 
aan bod zijn geweest. 

• Aan het einde van de vergadering wordt afgesproken dat het ROT zich gaat richten op de 
komende 12 uur en per kolom in kaart gaat brengen waar de prioriteiten liggen en wat dit 
betekent voor het RBT. Tijdens de vergadering ontstaat enige verwarring door een opdracht 
vanuit het RBT. Deze verwarring wordt gepareerd door de OL doordat hij aangeeft dat 
gemaakte afspraken worden gehandhaafd en hij voor afstemming met het RBT zal 
zorgdragen. 

• ROT overleg 3, start 22:03 uur, einde 22:32 uur. Tijdens dit overleg wederom een duidelijke 
BOB-structuur. De beeldvormingsfase vindt breed plaats. Vervolgens wordt per benoemd 
object of probleem de O&B nagelopen. Veel acties zijn benoemd en weggezet per kolom. 

• Vergaderklok en gebruik van faciliteiten. De OL bewaakt de vergaderklok. Zowel met de 
leider CoPI als de OL in het beleidsteam heeft hij dit meerdere keren afgestemd. Elke 
vergadering start met een schets door de IM. Er wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van 
kaarten en/of projectie van LCMS. Tijdens de vergadering wordt niets digitaal vastgelegd. Er 
wordt gebruik gemaakt van een flip-over om doelgroepen/aandachtsgebieden te benoemen, 
echter een besluitenlijst wordt niet gebruikt.  

• Het ROT heeft een aantal besluiten genomen, zoals 

• Tijdens het 1ste overleg betreffende bron- en effectgebied: CoPI doet brand, ROT alle 
neveneffecten. Tevens wordt aangegeven dat tijdens een volgend overleg een goede 
beeldvorming verdere verdieping dient te krijgen. Ook dient in kaart te worden 
gebracht hoe het zit met de veiligheid van de hulpverlening en of er kans op 
herhaling bestaat. 

• Tijdens het 2de overleg wordt voor de eerste 12 uur per kolom in kaart gebracht waar 
de prioriteiten liggen. Verder wordt de communicatieboodschap gedeeld, dat deze 
storing langer gaat duren en dat er gedurende de nacht wellicht geen stroom zal zijn. 
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• Tijdens het 3de overleg  worden bedrijven geïnventariseerd met acute 
problemen/gevaren die vallen binnen het aandachtsgebied ROT. Economische 
schade wordt naar het RBT verwezen. Tevens wordt Rijkswaterstaat benaderd. 
Enerzijds om snelwegen vrij te maken en anderzijds om mee te denken over de 
primaire levensbehoeften van de automobilisten. 

 

Conclusie: 

Het ROT heeft haar taken uitgevoerd conform artikel 2.1.4. van het Bvr. 

 

Normering Antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van 
sturing en coördinatie van de rampenbestrijding? 

Ja 

Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de 
plenaire sessie) en een medewerker? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van 
afstemming met andere betrokken partijen? 

 

• Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal 
beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam? 

Ja 

• Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het 
regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd? 

Ja 

 

 

Artikel 2.1.5 lid 1 
• Een regionaal beleidsteam (RBT) bestaat uit een coördinerend burgemeester, 
burgemeesters van betrokken gemeenten en leidinggevenden van de brandweer, GHOR, politie, 
justitie en bevolkingszorg. 

 

Tijdens de systeemtest is het RBT van de VR BN opgeroepen in verband met de afkondiging van GRIP 
4. Deze oproep werd om 20:08uur ontvangen via een SMS bericht Communicator BN. 

Het RBT bestaat tijdens de systeemtest uit de volgende functionarissen: 

• Coördinerend BGM (BGM Uden) 

• Technisch voorzitter 

• Coördinerend gemeentesecretaris 

• Directeur VR BN / bestuurlijk adviseur brandweer 

• Directeur publieke gezondheid / bestuurlijk adviseur GHOR 

• Chef eenheid Oost-Brabant / bestuurlijk adviseur politie 

• Hoofdofficier van Justitie 

• Beleidsadviseur Hoofdofficier van Justitie 

• Commandant Bevolkingszorg /bestuurlijk adviseur bevolkingszorg 

• Hoofd Communicatie / bestuurlijk adviseur communicatie 
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• Informatiemanager (eigenlijk coördinator) 

• Directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch 

• Hoofd Veiligheid / gemeente ‘s-Hertogenbosch 

• Secretaris 

• 2e secretaris (opgeroepen door Communicator) 

• Plv. RMC-Zuid 

• BGM Vught 

• BGM Boxtel 

• BGM Sint Michielsgestel 

• BGM Oss 

• BGM Haren 

• Loco-BGM ‘s-Hertogenbosch 

 

Het RBT bestaat uit meer dan de voorgeschreven functionarissen. De 1ste vergadering staat onder 
leiding van de TV. Gedurende dit overleg arriveren regelmatig opgeroepen bestuurders, waarna de 
vergadering steeds opnieuw wordt opgestart om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen. 
Voor aanvang van het 2de overleg zijn alle functionarissen aanwezig. Tijdens het overleg wordt een 
Enexis vertegenwoordiger ter plaatse gemist. Tijdens het 2de overleg wordt medegedeeld dat de 
directie Enexis onderweg is naar het RBT. Deze partij zal uiteindelijk niet arriveren. 

 

Conclusie: 

Het regionaal beleidsteam bestaat uit de in artikel 2.1.5 voorgeschreven 
functionarissen zoals vastgelegd in het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het regionaal beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in 
artikel 2.1.5 lid 1? 

Ja 

Heeft aan het RBT een liaison Vitaal – RBT deelgenomen? Nee 

 

 

Artikel 2.1.5 lid 2 
• Een regionaal beleidsteam ondersteunt de coördinerend burgemeester bij de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

 

 



Rapport Systeemtest 2016 Pagina 29 
 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het RBT zijn waargenomen: 

• Het RBT is zich bewust van haar rol en pakt deze voortvarend op. 

• Doordat er in het begin moeizaam beeldvorming is, “zoekt” het RBT in een steeds grotere 
samenstelling naar werkzaamheden; bedenkt meerdere - overigens relevante – scenario’s 
die eigenlijk thuishoren bij het ROT. 

• De vergadering is rommelig overgekomen. Initieel was er geen laptop aanwezig (deze was 
nog in het GMC gebouw). Gedurende het overleg wordt enkel de laptop gebruikt en het 
gebruik van een beamer genegeerd. Hierdoor werd informatie gedurende en tussen de 
vergaderingen steeds weer herhaald, ook vanwege het stelselmatig arriveren van 
functionarissen.  

• In het begin was er geen onderscheid tussen de vergader- en de actiefase, deze liepen door 
elkaar heen.  

• De rol van TV is onafhankelijk en helpt het RBT, vooral de burgemesters. Na aankomst van de 
coördinerende BGM was de rol helder. De TV en de secretaris zitten naast elkaar met de 
agenda voor zich. Gedurende het verdere verloop vroeg de TV regelmatig aan de 
coördinerende BGM of hij voldoende informatie heeft. 

• Vergaderklok. Dit was wel de bedoeling. Ondanks dat de vergadertijd van het ROT bekend 
was, wordt aan het eind van de 1ste vergadering zonder afstemming bepaald om het 
volgende overleg te starten om 21:45uur. 

• De rol van informatiemanagement kwam relatief laat in beeld. De informatie afkomstig uit 
het ROT werd nagenoeg letterlijk voorgelezen door de informatiemanager, zonder een 
veredeling/filtering/screening op relevantie voor het RBT. 

• Op het hoogtepunt was het RBT 20 personen groot. Dit kwam de efficiëntie niet ten goede. 

 

Conclusie: 

De coördinerend burgemeester is in zijn rol als voorzitter RBT voldoende 
ondersteund door het regionaal beleidsteam. 

 

Normering Antwoord 

Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een coördinerend 
burgemeester of diens plaatsvervanger? 

Ja 

Geven de opgekomen leden van het beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis 
ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van 
beleidsbeslissingen en besluiten? 

Ja 
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Alarmering 

Artikel 2.2.1 
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot 
grootschalige alarmering overgaat. 

 

Er is binnen de VR geen algemeen document over grootschalige alarmering. Wel zijn criteria 
vastgelegd in diverse rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen (waaronder het van toepassing 
zijnde RCP 2014). 

 

Conclusie: 

In verschillende rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen zijn criteria 
vastgelegd voor grootschalige alarmering. 

 

Normering Antwoord 

Is/zijn er (een) document(en) aanwezig waarin de criteria omschreven zijn voor 
de incidenten waarbij de Meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat? 

Deels 

Voldoet(n) het document/de documenten aan de volgende eisen:  

• Is het vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio? Deels 

• Is mandatering van de Meldkamer expliciet opgenomen in het 
document? (mag ook in een ander document beschreven zijn) 

Deels 

 

 

Artikel 2.2.2 lid 1 
• Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de 
meldkamer door een leidinggevende aangestuurd. 

 

Op het moment van alarmering (18:56 uur) was er geen CaCo aanwezig op het GMC. De senior politie 
was nu, volgens de geldende procedure binnen de VR BN, de aangewezen persoon om deze taken op 
zich te nemen tot er een CaCo aanwezig zou zijn. Bij aankomst van de OIV op het GMC om 19:14uur 
meldt deze zich bij de senior politie en vraagt hem naar informatie. Het antwoord van de senior 
politie is: ”Ik ben geen CaCo……..”. Gedurende de periode van aanvang systeemtest tot aankomst 
CaCo, zijn de CaCo taken waargenomen door de GMC medewerkers als team. 

• Tijdens de systeemtest werd aangegeven dat de regeling met betrekking tot de CaCo op het 
GMC nog niet geïmplementeerd was in afwachting van samenvoeging van de regio’s BN en 
BZO. 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van de MOvD/CaCo zijn waargenomen: 

• Bij aanvang systeemtest wordt door de MKB centralisten medegedeeld dat er geen CaCo op 
het GMC aanwezig is. Vanaf GRIP 2 (19:06uur) is aan het Communicator scenario een vrije 
instroom CaCo toegevoegd.  



Rapport Systeemtest 2016 Pagina 31 
 

• Om 19:39uur constateren de MKB centralisten dat het scenario voor de CaCo blijft lopen, 
waarbij geen van de functionarissen accepteert. De twee aanwezige MKB centralisten zijn 
beide gekwalificeerd als CaCo, maar kunnen deze rol nu niet invullen, daar er dan een tekort 
aan operationele MKB centralisten zou ontstaan. 

• Om 19:39 meldt de OvD OC zich bij de brandweertafel en geeft aan dat er behoefte is aan 
een CaCo. Het voorstel wordt ingebracht om een groepsoproep MK af te geven voor 
centralisten, zodat een van hen vervolgens de CaCo rol kan gaan vervullen. 

• Uiteindelijk wordt gekozen voor het rechtstreeks telefonisch benaderen van een andere 
brandweer collega met de vraag of hij kan opkomen om de CaCo in te vullen. Deze collega 
had initieel de Communicator alarmering gediskwalificeerd daar hij net terug was van een 
oefening. Tijdens dit gesprek geeft hij alsnog aan op te komen en om 20:20uur arriveert de 
CaCo op het GMC. 

 

Conclusie: 

Binnen het GMC was er geen sprake van eenhoofdige multidisciplinaire 
aansturing door de CaCo. 

 

Normering Antwoord 

Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document? Ja 

Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering geregeld? Deels 

Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:  

• Informatie vragen, halen en brengen? nvt 

• Bewaken van het opschalingsniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst 
van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is? 

nvt 

• Prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, 
knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie 
diensten en afstemmen van de besluiten van de drie diensten? 
(afhankelijk van scenario) 

nvt 

 

 

Artikel 2.2.2 lid 2 

 Het bestuur van de veiligheidsregio stemt met het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de 
Politiewet 1993, af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis 
worden afgehandeld. 

 

Niet van toepassing. 

 

Conclusie: -. 
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Normering Antwoord 

Is er beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een 
ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden 
afgehandeld? 

n.v.t. 

Is dit document door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio en het 
Regionale College vastgesteld? 

n.v.t. 

 

 

Artikel 2.2.3 lid 1 
• Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige 
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en 
wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de 
veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. 

 

Alarmering door meldkamer na GRIP 1 (18:56uur): 18:58uur 

Alarmering door meldkamer na GRIP 2 (19:10uur): 19:26uur 

Alarmering door meldkamer na GRIP 4 (20:07uur): 20:08uur 

(Bron: GMS en Communicator rapportage) 

De opschaling na afkondiging GRIP 1 is door MKB binnen twee minuten gestart. Het betreft hier de 
vereiste onderdelen van de hoofdstructuur. De opschaling na afkondiging GRIP 2 is niet binnen de 
vereiste 2 minuten gestart. Door het grote aanbod van telefonische meldingen is door de drukte, het 
uitzetten van deze handeling voor scenario GRIP 2 met een vertraging van 16 minuten uitgevoerd. 
Tijdens activeren van scenario GRIP 2 ontving de MKB ook een melding in beeld dat er een storing in 
het systeem aanwezig was. Bij controle bleek het scenario echter wel doorlopen te zijn. De 
opschaling na afkondiging GRIP 4 is door MKB binnen twee minuten gestart. Het betreft hier de 
vereiste onderdelen van de hoofdstructuur inclusief het RBT. 

De alarmering GRIP verloopt deels via GMS en deels via de Communicator. Het activeren van het 
Communicator scenario vereist een aparte handeling in de systemen van de MKB centralist. Dit 
gebeurt op een apart scherm. 

Conclusie: 

Binnen twee minuten na afkondiging GRIP 1 en GRIP 4 is opschaling gestart 
met de alarmering van de betreffende onderdelen van de hoofdstructuur. De 
GRIP 2 opschaling is niet gestart binnen twee minuten. 
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Normering Antwoord 

Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee 
minuten de alarmering? 

Nee 

Wordt de burgemeester of in geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de 
voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters 
geïnformeerd? 

Ja 

 

 

Artikel 2.2.3 lid 2 
• 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. 

 

De volgende eenheden/functionarissen zijn opgeroepen: 

• AGS 

• Enexis 

De initiële startinformatie van de explosie is o.a. door Enexis gemeld. Tevens wordt het besluit 
genomen om Enexis als liaison toe te voegen aan het CoPI. Enexis arriveert om 19:23uur bij het CoPI. 

 

Conclusie: 

Er is een andere relevante organisatie (Enexis) opgeroepen. 

 

Normering Antwoord 

Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele 
hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd? 

Ja 

 

 

Artikel 2.2.4 
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering 
geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving 
van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden bedoeld in artikel 2.2.3, tweede lid. 

 

Tijdens de systeemtest heeft het GMC initieel geen eigen beeld bijgehouden. Om 19:28uur (41 
minuten na startmelding in GMS) werd door de OIV in het tabblad MELDKAMER in LCMS 
beeldvormende informatie vanuit het GMC toegevoegd en hiermee gedeeld met alle 
sleutelfunctionarissen buiten het GMC. Binnen de meldkamers werd deze informatie niet centraal 
gedeeld/in beeld gebracht voor de medewerkers GMC  
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Conclusie: 

Na vijf minuten is geen schriftelijke beschrijving van het incident gereed. 

 

Normering Antwoord 

Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed? Nee 

Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? - 

Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving? - 

 

 

Artikel 2.2.5 
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de 
Meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd. 

 

Er is een fall-back georganiseerd met de meldkamer van de VR Zuid-Oost-Brabant (ZOB). 

 

Conclusie: 

De meldkamer van de VR ZOB fungeert als fall-back voor de meldkamer van 
de VR BN. In verband met de geplande samenvoeging van deze meldkamers 
wordt bezien hoe in de toekomst de fall-back georganiseerd kan worden. 

 

Opschaling 

Artikel 2.3.1 onderdeel a 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• Een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten 
 

 

Functie Tijdstip aanwezig 

Leider CoPI 19:19 uur 

OvD-brandweerzorg 19:32 uur 

OvD-politiezorg 19:25 uur 

OvD- geneeskundige zorg Niet opgekomen 

Informatiemanager 19:16 uur 

Voorlichtingsfunctionaris 19:37 uur 

OVD- bevolkingszorg 19:19 uur 

Overige functionarissen:  

• AGS 19:30 uur 

• Enexis 19:23 uur 
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Om 18:56uur is GRIP 1 afgekondigd. De leider CoPI, OvDP, OVD-Bz, Informatiemanager en 
vertegenwoordiger Enexis waren binnen dertig minuten begonnen met hun werkzaamheden. 
Achtereenvolgens zijn de AGS (niet wettelijk vereist), OvDB, en voorlichtingsfunctionaris aangesloten 
bij het CoPI. De OvDG is tijdens de systeemtest niet opgekomen. Door de gespreide binnenkomst van 
deelnemers wordt tot 1eCoPI-overleg bilateraal bijgepraat. OvDB en AGS hebben hierin een 
belangrijke rol. Alle functionarissen hebben zonder optische- en geluidssignalen gereden. 

De Commando haak-arm bak (CoPI-bak) is om 19:30uur ter plaatse (na 34 minuten). Op aangeven 
van de leider CoPI is, na overleg met deelnemers, CoPI fictief verplaatst naar veiliger gebied. 
(bovenwinds). 

Conclusie: 

Het CoPI is niet conform de wettelijk vereiste basissamenstelling met de 
eerste werkzaamheden binnen dertig minuten gestart. De OvDB en de 
voorlichtingsfunctionaris zijn hun werkzaamheden gestart in resp. 36 en 41 
minuten. De OvDG is gedurende de systeemtest niet opgekomen. Het eerste 
CoPI overleg vond plaats om 19:52 uur; 56 minuten na afkondiging GRIP 1. 

De OVD-Bz, OVD- Enexis en AGS zijn hun werkzaamheden gestart in resp. 23, 
27 en 34 minuten. 

 

Normering Antwoord 

Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste 
werkzaamheden? 

Nee 

 

 

Artikel 2.3.1 onderdeel b 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten, 
met uitzondering van de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement die binnen 
dertig minuten begint. 

 

Functie Tijdstip aanwezig 

Operationeel Leider 19:47 

Sectie brandweer 19:41 

Sectie politie 19:22 

Sectie GHOR 19:13 

Sectie bevolkingszorg 19:49 

Sectie informatiemanagement 19:48 

Voorlichtingsfunctionaris 20:18 

Overige functionarissen:  

• OVR Defensie 19:40 
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Om 19:10uur is GRIP 2 afgekondigd. Dit betekent dat de leden van het ROT uiterlijk 19:55 uur gestart 
dienden te zijn met hun werkzaamheden (m.u.v. leidinggevende sectie IM die uiterlijk 19:40 gestart 
diende te zijn). 

 

Conclusie: 

Het ROT is nagenoeg compleet binnen 45 minuten gestart met de 
werkzaamheden. Enkel de voorlichtingsfunctionaris startte met de 
werkzaamheden na 68 minuten. 

De leidinggevende van de sectie IM is niet binnen 30 minuten gestart met de 
werkzaamheden 

Normering Antwoord 

Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers 
aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na de afkondiging van de 
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal 
operationeel team? 

Nee 

Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig 
minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v., het regionaal 
operationeel team? 

Nee 

 

 

Artikel 2.3.1 onderdeel c 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten 

 

De voorlichtingsfunctionaris is om 20.18 uur begonnen met de werkzaamheden. Dit is 68 minuten na 
de alarmering. 

 

Conclusie: 

De Voorlichtingsfunctionaris is niet binnen 30 minuten na alarmering gestart 
met de uitvoering van zijn taken. 

 

Normering Antwoord 

Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de 
uitvoering van taken? 

Nee 
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Artikel 2.3.1 onderdeel d 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• De sectie informatiemanagement van het regionaal operationeel team binnen veertig 
minuten 

 

De sectie was als volgt samengesteld: 

• Informatiemanager ROT / hoofd sectie IM 

• Informatiemanager Sectie ROT tot 20:32 uur 

• Informatiemanager Sectie ROT vanaf 20:32 uur  

• OIV vanuit het GMC, nadat de CaCo in het GMC is gearriveerd 

Een IM medewerker (OIV) is actief in het GMC ter ondersteuning van de CaCo. Deze OIV was bij GRIP 
1 opgeroepen (standaard alarmeringsprocedure bij GRIP 1). De overige medewerkers van de sectie 
zijn gefaseerd gearriveerd (19:57uur). De sectie heeft de eerste werkzaamheden 38 minuten na 
alarmering GRIP 2 verricht. 

 

Conclusie: 

De sectie informatiemanagement van het ROT is binnen 40 minuten gestart 
met haar werkzaamheden 

 

Normering Antwoord 

Is de sectie Informatiemanagement met minimaal een medewerker binnen 
veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het 
regionaal operationeel team? 

Ja 

 

 

Artikel 2.3.1 onderdeel e 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten 

 

In de onderstaande tabel zijn de opkomsttijden van de secties in het ROT weergegeven. 

Functie Tijdstip aanwezig 

Sectie brandweer 19.41 

Sectie politie 19.22 

Sectie GHOR 19.13 

Sectie bevolkingszorg 19.49 

OVR Defensie 19.40 
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Conclusie: 

De verschillende secties van het ROT zijn binnen zestig minuten gestart met 
de eerste werkzaamheden. 

Normering Antwoord 

Zijn de overige secties met minimaal een medewerker binnen zestig minuten na 
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken? 

Ja 

 

 

Artikel 2.3.1 onderdeel f 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• Een team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de functionaris 
die met de coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen dertig minuten begint. 

 

In de onderstaande tabel zijn de opkomsttijden van het Team Bz weergegeven. Dit team is op twee 
locaties actief. Enerzijds is een deel werkzaam binnen het ROT en anderzijds is het Bz team dat na 
afkondiging GRIP 2 op het stadhuis bijeenkwam en na afkondiging GRIP 4 naar het gebouw van de VR 
verplaatste. Het team voorlichting was eerst aanwezig op het stadhuis en is vrij snel daarna naar de 
locatie ROT (Vogelstraat) vertrokken, van waaruit voorlichting heeft plaatsgevonden. 

 

Functie Tijdstip aanwezig 

Team Bevolkingszorg binnen het ROT  

Algemeen commandant 19:48 

Hoofd Informatiemanagement (HIN) 19:54 

Teamleider SIS 21:15 

  

Team Bevolkingszorg (stadhuis/VR)  

Technisch voorzitter 19:35 

Informatie coördinator 20:08 

Verslaglegger 19:44 

Hoofd publieke zorg 19:36 

Hoofd ondersteuning 19:48 

Hoofd omgevingszorg 20:27 

Hoofd evacuatie 21:04 

 

Conclusie: 

Het team bevolkingszorg is binnen negentig minuten gestart met de 
werkzaamheden. De functionaris belast met de coördinatie van de 
voorlichting is binnen dertig minuten gestart met de werkzaamheden 
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Normering Antwoord 

Is het team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de 
opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak? 

Ja 

Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen 
dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering? 

Ja 

Artikel 2.3.1 onderdeel g 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van 
hun taken: 

• Een regionaal beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat het beleidsteam 
bijeen is geroepen. 

 

 

Het regionaal beleidsteam is opgeroepen naar aanleiding van de afkondiging GRIP 4. 

 

Opkomsttijden RBT: 

Functie Tijdstip aanwezig 

Coördinerend BBGM (Uden) /voorzitter 20.50 

Directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch / Technisch voorzitter 20.20 

Directeur VR BN/ bestuurlijk adviseur brandweer 20.10 

Directeur publieke gezondheid / bestuurlijk adviseur GHOR 20.12 

Chef eenheid Oost-Brabant / bestuurlijk adviseur politie 20.10 

Hoofdofficier van Justitie 20.54 

Beleidsadviseur Hoofdofficier van Justitie 20.54 

Commandant Bevolkingszorg / bestuurlijk adviseur bevolkingszorg 20.13 

Hoofd communicatie / bestuurlijk adviseur communicatie 20.13 

Informatiemanager (eigenlijk coördinator) 20.41 

Hoofd veiligheid / gemeente ‘s-Hertogenbosch 20.20 

Secretaris  20.12 

2de secretaris 20.30 

Plv. RMC-Zuid 20.36 

BGM Vught 20.43 

BGM Boxtel 20.48 

BGM Sint Michielsgestel 20.52 

BGM Oss 20.56 

BGM Haren 20.56 

Loco-BGM ‘s-Hertogenbosch 21.25 

 

Conclusie: 

Het regionaal beleidsteam was binnen 60 minuten bijeen, m.u.v. de 
locoburgemeester van ‘s-Hertogenbosch. 

Normering Antwoord 

Is het regionaal beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de 
opschaling gestart met de eerste werkzaamheden? 

Ja 
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Artikel 2.3.2 
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te 
functioneren. 

 

De VR heeft een continuïteitsplan voor de hoofdstructuur vastgesteld. Hierin zijn de afspraken, die 
gemaakt zijn met de VR ZOB, opgenomen (in voorkomende gevallen kan de VR ZOB personele 
bezetting leveren voor de totale hoofdstructuur. 

 

Conclusie: 

Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een continuïteitsplan voor de 
hoofdstructuur. 

 

Normering Antwoord 

Is er een document waarin de continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld? Ja 

Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd? Ja 

Is de hoofdstructuur ten tijde van een ramp of crisis in staat voor de duur van de 
acute fase onafgebroken te functioneren? 

Ja 

 

 

Informatiemanagement 

Artikel 2.4.1 lid 1 
• Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt 
bijgehouden 

 

De sectie IM in het ROT was belast met het bijhouden van het totaalbeeld. Om 19:48 is Hoofd sectie 
IM aanwezig, waarna om 19:50 het IM ROT de beschikking krijgt over de informatie locatiemanager 
inloggen netwerk BRWBN. Om 19:59 verzoekt de OL aan IM ROT voor een 1ste beeld over 5 minuten. 
Ondanks de beperkte IM bezetting binnen het ROT (slechts het hoofd en één medewerkster bleven 
hier werkzaam; om 20:32 gaat de 2de medewerkster naar het RBT als informatiemanager en de 
informatie coördinator op het GMK blijft initieel ter plaatse) bouwt het ROT een totaalbeeld op van 
de situatie. Eerst wordt het veld Beeldvorming meldkamer toegevoegd aan het totaalbeeld. Daarna 
worden achtereenvolgens de samenvatting multidisciplinair, Beeldvorming ROT en Besluitvorming 
ROT toegevoegd. 
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Conclusie: 

Er is een voorziening en afspraken binnen Brabant-Noord voor het bijhouden 
van het totaalbeeld. 

 

Normering Antwoord 

Is er een voorziening getroffen waar het maken van een totaalbeeld bij is 
belegd? 

Ja 

Voert dit onderdeel dit in de praktijk zo uit? Ja 

 

Artikel 2.4.1 lid 2 
• Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over: 

• Het incident, waaronder wordt begrepen: 
• De aard van het incident en de betrokken objecten; 
• De actuele situatie met betrekking tot het incident; 
• De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden. 

• De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: 
• De bestrijdingsmogelijkheden; 
• De bereikbaarheid van de hulpverlening; 
• De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende 

veiligheidsmaatregelen. 
• De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen: 

• De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en 
de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden; 

• Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke 
maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen; 

• De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de 
benodigde hulpverleners en middelen; 

• Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de 
bevolking, de informatie die aan de bevolking is verstrekt en de maatregelen die zijn 
of worden getroffen; 

• Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, 
de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen. 

• De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen: 
• De actuele bestrijdingsorganisatie; 
• De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de 

benodigde hulpverleners en middelen; 
• De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding; 
• De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de 

uitvoering ervan en de bereikte resultaten. 

 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van de sectie IM zijn waargenomen: 

• Informatie over aard incident, inzet hulpverlening, prognose aanpak, getroffen maatregelen 
en resultaten wordt bijgehouden in LCMS. 
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• Bij aanvang maakt de sectie IM een rondje langs alle secties voor aanvullende informatie 
voor het beeld. Daarna komen vertegenwoordigers van een enkele sectie en het GMC uit 
zichzelf langs en wordt af en toe een sectie bezocht voor verduidelijking van het plot. 

• Initieel wordt het eigen beeld niet direct aangepast als er nieuwe informatie binnenkomt, 
later gebeurd dit wel sneller. 

• Actiecentra vullen eigen tabbladen; sectie IM brengt multidisciplinair relevante informatie 
van eigen beelden in het tabblad van de sectie IM. 

• Het moment waarop nieuwe informatie in het systeem wordt gezet is afhankelijk van het 
moment binnen de test. Initieel wordt deze informatie niet gelijk gedeeld maar alleen als de 
extra informatiemanager (fungerend als coördinator sectie IM) aanwezig is. 

• Vanuit het CoPI en het RBT is er een continue informatielijn d.m.v. LCMS. 

• Tegenstrijdige informatie wordt geverifieerd en gecorrigeerd. B.v. betreffende de 
tegenstrijdige informatie over de effectafstanden; de IM Sectie ROT controleert deze bij het 
HIN van de brandweer en corrigeert deze in het beeld en plot. 

• Het ontbreken van een Informatiecoördinator binnen de Sectie zorgt ervoor dat de 
informatie vanuit de Secties onvoldoende stroomt. Samenvattingen worden niet gevuld en 
daardoor wordt informatie die al binnen de crisisorganisatie aanwezig is onvoldoende tot 
niet benut.  

• Doordat de informatie niet in de samenvattingen op de tabbladen van de Secties staat, wordt 
deze niet ‘opgehaald’ door de IM Sectie ROT. Met als gevolg dat deze informatie niet 
beschikbaar komt binnen het ROT tabblad en ook niet binnen het Situatiebeeld (beelden die 
weer als input dienen voor het RBT op basis waarvan besluiten worden genomen).  

• De komst van de OIV (vanuit het GMC) naar de Sectie ROT heeft tot gevolg dat om 21:54uur 
de eerste samenvattingen verschijnen in de beelden van de secties. Deze samenvattingen 
zijn doorgezet naar het tabblad van de Sectie IM en het informatieproces stroomt.  

• Tevens ontbreek een grafisch Plotter binnen de sectie IM. De IM ROT heeft daar bij de IM 
Sectie ROT expliciet nog eens om gevraagd. 

 

Conclusie: 

Het totaalbeeld is conform artikel 2.4.1. opgebouwd en tijdens de 
systeemtest ingevuld. 

 

Normering Antwoord 

Is alle relevante informatie (scenario afhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? 
Voldoet volledig 

Ja 

Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, 
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de 
zwaartepunten van de bestrijding? 

Ja 
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Artikel 2.4.1 lid 3 
• Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan: 

• De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
• Andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben 

voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden; 
• Onze minister. 

 

De VR BN gebruikt het LCMS 

 

Conclusie: 

Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg gedeeld met alle 
onderdelen van de hoofdstructuur. 

 

Normering Antwoord 

Ia alle relevante informatie (scenario afhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? 
Voldoet volledig 

Ja 

Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, 
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de 
zwaartepunten van de bestrijding? 

Ja 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 1 
• De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, 
bedoeld in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheerding een eigen beeld bij. 

 

GMC. Initieel wordt geen eigen GMC beeld bijgehouden. Operationele informatie m.b.t. de melding 
wordt wel bijgehouden in GMS, waarbij iedere kolom als mono GMK wordt aangegeven. Vanaf 
19:28uur is in LCMS multidisciplinair van belang zijnde informatie vanuit de GMCK gedeeld in het 
tabblad Meldkamer. Echter, hoe het meldkamerproces verloopt, is niet bijgehouden c.q. genoteerd. 
Doordat initieel de CaCo ontbrak werd een van de kerntaken van de CaCo vanuit het 
kwalificatieprofiel, t.w. leiding geven aan het meldkamerproces, tot 20.20uur niet uitgevoerd. Vanaf 
19:28uur staat in het eigen GMC beeld informatie opgenomen over de aard van het incident en 
getroffen maatregelen. Verder wordt informatie betreffende inzet van de hulpverlening en prognose 
deels verwoord. Deze informatie wordt eerst bijgehouden door de OIV en later door de CaCo. Om 
20:55uur meldt de OIV bij de CaCo dat hij in opdracht van IM ROT het GMC moet verlaten; hij is 
harder nodig binnen de sectie IM. 

CoPI. Binnen het CoPI wordt in LCMS het eigen beeld bijgehouden en aangepast door de OIV CoPI. 
Beschikbare informatie wordt in het PLOT van het incident gezet en de inzet hulpverlening wordt 
gedeeld. Ook wordt de strategie van inzet en vooral veiligheid besproken. Echter, er wordt niet altijd 
teruggekomen op het effect van genomen maatregelen. Resultaten, voor zover deze konden worden 
aangegeven, worden gedeeld. 
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ROT. Het eigen beeld wordt door MK-Multi-IC in LCMS opgesteld en aangevuld nadat nieuwe 
informatie mondeling of schriftelijk is verkregen. Dit vanwege onderbezetting binnen de sectie. 
Binnen de ROT vergadering wordt het eigen beeld bijgehouden door het Hoofd IM. Deze wijzigt zelf 
geen informatie in LCMS, omdat er geen ondersteuner aanwezig is (m.n. oordeelsvorming en 
besluitvorming). Het eigen beeld van het ROT bevat enkel informatie over de aard van het incident 
en de prognose. Het multibeeld wordt vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de 
incidentbestrijding. 

Team Bz. Binnen het Team Bz in het ROT wordt het eigen beeld bijgehouden door de 
Informatiemanager en binnen de sectie Bz wordt dit bijgehouden door het HIN. Het ROT gebruikt 
hiervoor het LCMS en de sectie Bz gebruikt naast het LCMS ook de eigen ICT omgeving HT. Binnen 
het ROT wordt door IM ROT de informatie betreffende alle aspecten bijgehouden en wordt nieuwe 
informatie direct in het systeem gezet. De sectie Bz deelt informatie over de aard van het incident. 
Echter, de opgehaalde informatie wordt onvoldoende omgezet in acties c.q. maatregelen.  

RBT. Binnen het RBT is het eigen beeld, betreffende informatie over de aard van het incident en de 
inzet van de hulpverlening gedeeld. Door het bespreken van operationele scenario’s van het ROT 
werd ruim aandacht geschonken aan de aanpak. Een prognose is oppervlakkig besproken. Echter, de 
systeemtest duurde te kort voor verdere diepgang. 

 

Conclusie: 

De onderdelen van de hoofdstructuur houden deels een eigen beeld bij. 

 

Normering Antwoord 

Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? Deels 

Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter 
beschikking gekregen? 

Niet van 
toepassing 

Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk 
beleidsteam een actielijst opgesteld? 

Niet van 
toepassing 

Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen? Ja 

Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het regionaal 
beleidsteam een actielijst opgesteld? 

Ja 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 2 
• Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en de effecten 
van een incident, de risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen 
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. 

 

GMC. Alle operationele informatie wordt vanaf de startinformatie gelogd in GMS. Er is bij aanvang 
van het incident geen functionaris aanwezig die genoemde informatie apart bijhoudt. Vanaf 19:28uur 
wordt door de OIV in LCMS een eigen Meldkamerbeeld bijgehouden. Dit eigen beeld bestaat 
enerzijds uit de aard van het incident en de getroffen maatregelen en anderzijds deels uit de inzet 
van de hulpverlening en de prognose. 
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CoPI. Het CoPI bouwt een eigen beeld op dat door OIV CoPI in LCMS wordt bijgehouden. Beschikbare 
informatie wordt in het PLOT van het incident gezet, de inzet hulpverlening wordt gedeeld, waarin de 
strategie van inzet en vooral veiligheid besproken wordt. Indien mogelijk wordt teruggekomen op 
het effect van genomen maatregelen en resultaten worden gedeeld, zover deze konden worden 
aangegeven. 

ROT. Het eigen beeld wordt initieel binnen de sectie overeind gelopen. Echter, na overleg met IM 
ROT wordt dit door OIV / GMC opgesteld en aangevuld. Dit vanwege onderbezetting in de sectie. Het 
eigen beeld wordt bijgehouden in LCMS en bevat informatie over de aard van het incident en de 
prognose. De monodisciplinaire secties geven wel spaarzaam informatie over aanpak en 
maatregelen. Het multibeeld wordt vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de 
incidentbestrijding. 

Team BZ. Het Team Bz binnen het ROT bouwt een compleet eigen beeld op van de situatie waar 
informatie over de aard van het incident, inzet van de hulpverlening, prognose, aanpak, getroffen 
maatregelen alsook resultaten zijn opgenomen. Binnen de sectie Bz wordt het eigen beeld door de 
IM bijgehouden in LCMS en een eigen ICT omgeving HT. Dit beeld bevat informatie over de aard van 
het incident en deels over de aanpak, de getroffen maatregelen en resultaten. 

RBT. Binnen het RBT is niet waargenomen of het eigen beeld wordt opgebouwd. Er wordt enigszins 
informatie over de aard van het incident alsook de inzet van de hulpverlening gedeeld. Een prognose 
is wel voorgenomen (er is over 2-3 dagen en weken gesproken), echter zonder verdere diepgang. 

 

Conclusie: 

Alle teams houden een eigen beeld bij waarin de voorgeschreven onderdelen 
deels zijn opgenomen. Afhankelijk van de rol van het team in de 
incidentbestrijding verschilt de inhoud van dit beeld. 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1. 
onderdelen a tot en met e uit: 

GMC/CoPI/ROT/Bz 

• Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?  Ja  

• Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?  Ja 

• De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen 
gebied? 

 Ja  

• De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?  Ja  

• De aanpak van het incident? nee  

• De daarvoor benodigde mensen? --- 

• De daarvoor benodigde middelen? --- 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 3 
• De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen 
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd. 
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Binnen het GMC worden gegevens vanaf 19:28uur in het eigen beeld verwerkt. Binnen de MK 
verwerkt iedere centralist nieuwe informatie in het kladblok van GMS. Vervolgens worden gegevens 
handmatig in LCMS gezet door de OIV. Tegenstrijdige informatie wordt binnen het GMC niet 
geverifieerd en niet gecorrigeerd ( ICM-er Brandweer geeft Code Oranje + ijzel en politie in GMS 
geeft code rood / MKB geeft aan dat 3e trafo geëxplodeerd is en enkele minuten later geeft ICM-er 
aan dat trafo op springen staat). 

Binnen CoPI wordt nieuwe informatie direct na het overleg en voor het volgend overleg mono, door 
OIV bijgehouden.  

Binnen het ROT wordt nieuwe informatie door de sectie IM in het systeem gezet. Bij aanvang gebeurt 
dat niet direct omdat er naast IM ROT geen ondersteuner aanwezig is binnen de sectie. De eerste 
informatie wordt om 20:48uur in het tabblad beeldvorming ROT geplaatst. Het multibeeld wordt 
vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de incidentbestrijding.  

Het Team Bz binnen het ROT ontvangt voortdurend informatie via LCMS. Verder worden door de 
gebruikte vergaderstructuur de gegevens structureel besproken. Vergaderingen starten telkens met 
het beeld en aanvullingen op het beeld. Ook na de vergaderingen worden gegevens uitgewisseld met 
de gemeentelijke actiecentra. Bilateraal wordt met de Sectie Gezondheidszorg het vervoer van 
gehandicapten (17 personen rolstoelvervoer) besproken. 

De sectie Bz communiceert voortdurend via LCMS, waarbij tegenstrijdige informatie niet altijd 
meteen wordt geverifieerd. Zo bestaat initieel onduidelijkheid over de locatie. Het HIN pakt dit 
verder op om 20:35uur, waarna dit om 21:03uur wordt geverifieerd. Verder staat het aantal liters 
olie lange tijd op 90.000. De TV twijfelt hieraan maar laat dit staan i.v.m. andere prioriteiten. Pas om 
22:17uur onderkent het HIN dat het om 9.000 liter gaat. 

 

Conclusie: 

Nieuwe informatie wordt niet altijd binnen tien minuten verwerkt. 

 

Normering Antwoord 

Zijn de gegevens van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdeel a 
tot en met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd. 

Deels 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 4 
• De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: 

• De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
• Andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben 

voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden; 
• Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. 

 

Via LCMS worden de gegevens over het incident binnen de hoofdstructuur gedeeld. Ook de sectie IM 
binnen het ROT ontvangt de gegevens. 
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Conclusie: 

De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld. 

 

Normering Antwoord 

Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en met e, het 
eigen beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen? 

Ja 

Heeft het RBT actiepunten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing? 

Ja 

Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan 
andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens 
nodig hebben voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden? 

Ja 

Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het 
onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?  

Ja 

 

 

Artikel 2.4.3 
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. 

 

Tijdens iedere vergadering van onderdelen van de hoofdstructuur wordt gestart met het delen van 
het actuele beeld van het onderdeel o.b.v. LCMS. 

In het GMC wordt door het initieel ontbreken van de CaCo, het permanent delen van het actuele 
beeld niet uitgevoerd. De OIV geeft aan wanneer door anderen informatie is geplaatst in LCMS.  

De ROT vergaderingen starten steeds met beeld en met aanvullingen door kolommen op het 
getoonde beeld. 

Tijdens de CoPI vergaderingen krijgt iedereen de gelegenheid om inbreng te geven, waarbij de LC er 
goed op let of het mono informatie betreft of dat het multi gedeeld moet worden.  

Tijdens de RBT vergaderingen wordt nieuwe informatie aangedragen door deelnemers met 
informatie vanuit hun achterban (brandweer meldt beeld OL, politie meldt prio’s, GHOR over 
kwetsbaren en thuiszorg) en overige deelnemers (communicatie over omgevingsbeelden dat telecom 
gaat uitvallen, ijzel, Jeroen Bosch ziekenhuis, treinen die stil staan, veel mensen op straat) 

Binnen de sectie Bz probeert de TV elk reces contact te leggen met de Algemeen Commandant. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen doen stelt de TV voor om de overleggen congruent te maken met 
elkaar. 
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Conclusie: 

Adviezen en opdrachten waren voor alle teams, m.u.v. het GMC, gedurende 
de eerste 30 minuten, steeds gebaseerd op het actuele beeld van het team. 
Daarnaast hebben nagenoeg alle teams zelf zorggedragen voor het verkrijgen 
van een totaalbeeld over het incident, waarop adviezen en opdrachten 
gebaseerd konden worden. 

 

Normering Antwoord 

Zijn, per onderdeel, zoals bedoeld in artikel a tot en met e, besluiten, adviezen 
en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld? 

Deels 

 

 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een advies of opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van 
de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of opdracht heeft 
gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met 
artikel 2.4.3. opnieuw geformuleerd. 

 

Niet van toepassing 

 

Conclusie: - 

 

Normering Antwoord 

Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht, 
per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e, 
teruggekoppeld naar de opdrachtgever? 

n.v.t. 

Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e, 
het advies of de opdracht door de opdrachtgeven geherformuleerd? 

n.v.t. 

 

 

Artikel 2.5.1. 
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een 
fictieve ramp of crisis. 

 

Ten behoeve van de Staat van de Rampenbestrijding onderzoekt de IVENJ vanaf 2013 of de 

veiligheidsregio's jaarlijks een systeemtest hebben gehouden zoals omschreven in het wetsartikel. 
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Conclusie: 

De VR BN heeft vanaf 2013 jaarlijks een gezamenlijke systeem oefening 
gehouden 

 

Normering Antwoord 

Heeft de veiligheidsregio BN een systeemtest georganiseerd in  

• 2013 
• 2014 
• 2015 
• 2016 

Ja  
Ja 
Ja 
ja 

 

Regionaal Actiecentrum Communicatie 

Het actiecentrum communicatie is om 19:10uur gealarmeerd met de afgifte van GRIP 2. 
Medewerkers van het actiecentrum gaan vervolgens naar het stadskantoor en zijn hier vanaf circa 
19:41uur aanwezig. De waarnemers zijn op dit moment in het gebouw van de VR. Om 20:07uur 
wordt GRIP 4 afgekondigd en verplaatsen de medewerkers actiecentrum naar het gebouw van de VR. 

 

Functionaris Tijdstip opkomst VR BN 

Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting 20:22 

Hoofd Communicatie 20:22 

Buddy Hoofd Communicatie 20:20 

LCMS 20:22 

Logger 20:22 

Web redacteur 20:19 

Persvoorlichter 21:11 

Persvoorlichter 21:11 

Persvoorlichter 21:23 

Persvoorlichter 21:27 

Persvoorlichter 21:40 

Publieksvoorlichter 20:22 

Publieksvoorlichter 21:11 

Omgevingsanalist 20:22 

Omgevingsanalist 21:15 

Pers-/Publieksvoorlichter gaat om 22:30 naar huis / blijft stand-by 22:15 

 

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het actiecentrum communicatie zijn 
waargenomen: 

 

Het actiecentrum stelt niet vast of het team compleet is: 

- Hoofd Communicatie heeft zelf om opschaling gevraagd, voordat de eerste sectie 
vergadering heeft plaatsgevonden. 
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- Er wordt niet gevraagd of de bezetting voldoet en welke functionarissen nodig zijn. 
- Tijdens 2de overleg geeft persvoorlichter aan dat ze ‘platgebeld’ wordt. Verder geeft Hoofd 

Communicatie aan om contact te leggen met Enexis. 
- Hoofd pers- en publieksvoorlichting stelt vast dat er geen extra bezetting nodig is; dit komt 

niet tijdens het overleg ter sprake en wordt ook niet aan Hoofd Communicatie medegedeeld. 
- Hoofd Communicatie overweegt vervanging, aangezien de crisis wellicht langer gaat duren. 

Dit wordt niet teruggekoppeld naar het team. 

Het actiecentrum is binnen enkele minuten na arriveren op de locatie veiligheidsbureau opgestart; 
iedereen weet wat hij/zij moet doen. 

- Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting heeft team goed op de rails en zorgt voor korte 
bijpraatmomenten als er een nieuwe groep binnenkomt. 

- Hoofd Communicatie communiceert (belt/appt) met CoPI/ROT / RBT/ voor meer informatie. 
Hierover komt echter geen terugkoppeling tijdens overleg. 

Kanttekeningen betreffende de vergaderstructuur binnen het actiecentrum. 

- De BOB-structuur wordt niet compleet gevolgd. 
- Tijdens 1ste vergadering schetst Hoofd Communicatie zelf heel kort het beeld en vraagt om 

aanvullingen. Tijdens volgende vergaderingen wordt eerst de omgevingsanalyse gelezen en 
vraagt Hoofd Communicatie om aanvullingen. Onduidelijk is of iedereen hetzelfde beeld 
heeft. 

- Vergaderklok wordt niet afgesproken en de vergaderklok ROT en RBT wordt niet gedeeld. Er 
wordt slechts gemeld wanneer volgende omgevingsanalyse gewenst is. 

- Er wordt informatie uit andere secties medegedeeld. 
- Flip-over wordt enkel tijdens het 1ste overleg gebruikt. Verder wordt niets meer 

gevisualiseerd. 
- Er worden geen teambesluiten genomen; Hoofd Communicatie deelt mee wat er gedaan is 

of wordt. 
- Het duidelijk uitzetten en formuleren ontbreekt tijdens de vergadering. Leden van het 

actiecentrum pakken over het algemeen zelf wel de taken op die voor hen zijn. 
- De voortgang van taken komt niet elke vergadering terug. 

Prioriteiten gesteld door het actiecentrum. 

- Voor de vergadering heeft Hoofd Communicatie de opschaling reeds uitgezet en noemt dit 
terloops tijdens het overleg. 

- Hoofd Communicatie vraagt via APP om handelingsperspectief bij ROT. 
- Hoofd Communicatie geeft aan dat Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting contact dient te 

leggen met ENEXIS. Het is onduidelijk of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, daar dit niet 
meer terugkomt tijdens een overleg. 

- Hoofd Communicatie geeft tussendoor opdracht om publieksnummer in te richten en FAQ’s 
op te stellen. 

- Hoofd Communicatie vraagt aan ROT hoe mensen te bereiken zijn, als er geen stroom meer 
is. Hier is geen antwoord op gekomen. 

- Aktiecentrum was niet op de hoogte dat defensie dekens ging uitdelen en ook niet van de 
suggestie om daar een informatiebrief bij te verstrekken. 

- Het is onduidelijk waarom Hoofd Communicatie crisis.nl heeft ingezet. Mede omdat het 
Publieksinformatienummer het allemaal aankon. 

- Het verzoek om Omroep Brabant als rampenzender in te zetten wordt door Hoofd 
Communicatie bij het RBT ingebracht. Tijdens het 3de overleg deelt Hoofd Communicatie 
mede dat dit geregeld is. 
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- Verzoek van RBT adviseur aan Hoofd Communicatie  om statement voorbereiding, 
persruimte inrichten en pers uitnodigen wordt in 3de overleg naar voren gebracht. 

Overleg tussen Aktiecentrum en andere teams. 

- Hoofd Communicatie belt/APPT met ROT/RBT/CoPI voor meer informatie. 
- Verzoek van ROT IM om tabblad algemene informatie in LCMS goed te vullen. 
- RBT adviseur meldt inzet rampenzender akkoord. 
- Hoofd Communicatie ontvangt handelingsperspectief vanuit ROT. 
- Bericht vanuit ROT dat voorbereidingen crisis.nl in gang zijn gezet. 
- RBT adviseur meldt dat de Coördinerend burgemeester een statement gaat geven 
- Tegenstrijdige informatie wordt niet altijd geverifieerd en gecorrigeerd 

o Uit omgevingsanalyse blijkt dat sommige mensen blij zijn dat er weer stroom is. 
 Er wordt niet afgesproken wie moet checken of deze informatie klopt. 

o Noodstroom ziekenhuis is volgens Hoofd Communicatie beschikbaar tot 04:00uur en 
volgens IM tot 01:00uur. 

 Er wordt niet afgesproken wie moet checken welke informatie klopt; Hoofd 
Communicatie geeft aan dat zijn informatie de juiste is. 
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Lijst van afkortingen 

AC Algemeen Commandant 

ACBz Assistent Coördinator Bz 

ACGZ Assistent Coördinator Gewonden Zorg 

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

BGM Burgemeester 

BN Brabant Noord 

BOB Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming 

BT Beleidsteam 

Bvr Besluit Veiligheidsregio’s 

Bz Bevolkingszorg 

BZO Brabant Zuid Oost 

CaCo Calamiteiten Coördinator 

COH Commandohaak-armbak 

CoPI Commando Plaats Incident 

FAQ Frequently Asked Questions 

GBT Gemeentelijk Beleidsteam 

GC MK Groep chef Meldkamer 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GMC Gemeenschappelijk Meld Centrum 

GMS Geïntegreerd Meldkamer Systeem 

GNK-C Geneeskundige Combinatie (samenstel van personeel en materieel) 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

HAC Hoofd Actiecentrum GHOR 

HEC Hoofd Evacuatie 

HIN Hoofd Informatiemanagement 

HON Hoofd Ondersteuning 

HOvD Hoofd Officier van Dienst 

HOvJ Hoofd Officier van Justitie 

HOZ Hoofd Omgevingszorg 

HPZ Hoofd Publieke Zorg 

IGZ Inspectie Gezondheidszorg 

IM Informatiemanagement 

IVENJ Inspectie Veiligheid en Justitie 

LC Leider CoPI 

LCMS Landelijk Crisis Management Systeem 

LPO Leider Psychosociaal Opvangteam 

LTP Landelijk Telefoonnummer Politie 

METHANE Major Incident, Exact location, Type of Incident, Hazards, Access, Number, 
Emergency Services. (model voor intake van een incident) 

MIOS+ Meldkamer Informatie Opdracht Systeem + upgrade versie (alleen in gebruik bij de 
MK-A Amsterdam Amstelland en LMZA Driebergen 

ME Mobiele Eenheid 

MK Meldkamer 

MKA Meldkamer Ambulancezorg 

MKB Meldkamer Brandweer 

MKP Meldkamer Politie 

MMT Mobiel Medisch team 
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MOvD Meldkamer Officier van Dienst 

MPO Meetplanorganisatie 

NO Noord Oost 

NS Nederlandse Spoorwegen 

OBP Officier Beleidspiket 

Octopus (Landelijk) geautomatiseerd meldkamersysteem voor ambulancebijstand en 
gewondenspreiding 

OGS Officier Gevaarlijk Stoffen 

OIO Officier Informatie en Organisatie 

OIV Operationele Informatie Voorziening 

OL Operationeel Leider 

OTO Opleiden Trainen Oefenen 

OvB Overleg van Burgemeesters 

OvD Officier van Dienst 

OvDB Officier van Dienst Brandweerzorg 

OvD-Bz Officier van Dienst-Bevolkingszorg 

OvDG Officier van Dienst Geneeskundige Zorg 

OvDP Officier van Dienst Politiezorg 

OVR Officier Veiligheidsregio 

P&R Preparatie & Rampenbestrijding 

PMK Politie Meldkamer 

PI Penitentiaire Inrichting 

PSC Politie Service Center 

RAC Regionale Alarmcentrale 

RAGS Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

RBT Regionaal Beleidsteam 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen 

ROT Regionaal Operationeel Team 

SIS Slachtoffer Informatie Systematiek 

SITRAP Situatierapport 

TV Technisch Voorzitter 

VC Verbindingscommandowagen 

VR Veiligheidsregio 

Wvr Wet Veiligheidsregio’s 

ZOB Zuidoost Brabant 

 

 



 
 
 
 

 
Pagina 1 van 2 

  
 
 
 
 
 

AGP 9 ABVRBN 20170707, Bijlage 2:  

 

Bestuurlijke woordvoering en boegbeeld bij GRIP 4 incidenten 

 

Algemene toelichting 

Naar aanleiding van de systeemtest 2016 is verzocht om een communicatieprocedure te maken 

bij GRIP 4, waar enerzijds de positie van de voorzittend burgemeester wordt vastgelegd en 

anderzijds de rol wordt beschreven van communicatie door de burgemeesters van de 

bron/effectgemeente. 

 
Verantwoordelijkheidsverdeling in communicatie  

Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisissituatie en voorziet in de maatschappelijke 

informatiebehoefte. Getroffenen, betrokkenen en anderszins gedupeerden staan hierin centraal. 

Crisiscommunicatie is een wettelijk vastgestelde taak van de burgemeester of de Voorzitter 

Veiligheidsregio (Wet Veiligheidsregio’s Art. 7 en 39).  De burgemeester of voorzitter van de 

Veiligheidsregio heeft dan de rol van boegbeeld en/of burgervader/moeder.  

 

In het geval van een regionaal beleidsteam is de rolverdeling voor communicatie als volgt:  

- De voorzitter van de Veiligheidsregio is voor de buitenwereld het bestuurlijk gezicht en informeert 

publiek en media over de ontstane situatie, gevolgen, bestuurlijke standpunten en maatregelen 

etc. Dit is de rol van boegbeeld. 

- De burgemeesters van de getroffen gemeenten duiden voor de inwoners de situatie door de 

gebeurtenis te schetsen en aan te sluiten bij gevoelens van de getroffenen en betrokkenen. Dit is 

de rol van ‘burgervader/moeder’.  

 

In de crisiscommunicatie is het belangrijk om als één overheid, met dezelfde hoofdboodschap (op 

hoofdlijnen), te communiceren. Zo is voor betrokken bestuurders/burgemeesters duidelijk wie, 

waarover en vanuit welke rol communiceert en op welk moment. Hierdoor kan zo eenduidig 

mogelijk worden gecommuniceerd over een incident waarbij binnen de  contouren van de 

hoofdboodschap ruimte is voor maatwerk aan de lokale bevolking over (de gevolgen van)  het 

incident binnen de eigen gemeente.  

 

Uitgangspunt 

Tot nu toe is binnen de Veiligheidsregio het uitgangspunt binnen dat de voorzitter van het RBT 

optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis. De burgemeester(s) van de 

bron/effectgemeente(n) vervullen lokaal de rol van burgervader/moeder voor de eigen inwoners en 

geven duiding aan het incident.  

De mate waarin deze rollen worden ingevuld bepaalt mede het beeld bij de burgers over de 

(aanpak) van het incident. 
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Er zijn incidenten geweest waarbij andere keuzes zijn gemaakt. Bij het incident met de Apache 

helikopter in  de  Bommeler- en Tielerwaard (2007) heeft de burgemeester van Zaltbommel de rol 

van woordvoerder en boegbeeld vervuld terwijl de voorzitter van de Veiligheidsregio (burgmeester 

van Nijmegen)  zich vooral richtte op het managen van het incident. Overwegingen hiervoor waren 

de grote impact in de Bommeler- en Tielerwaard, de herkenbaarheid van de burgmeester van 

Zaltbommel en de grote afstand van de voorzitter van RBT tot de getroffenen. De burgemeester 

van Nijmegen heeft zich vooral gericht op het voorzitten. 

Bij de zeer grote brand Chemie-pack in Moerdijk (2011) was aanvankelijk de burgemeester van 

Moerdijk de woordvoerder/boegbeeld en de burgervader, maar tijdens het incident nam de 

voorzitter van de Veiligheidsregio dit over.  

Daarnaast kan het voorkomen dat de beide rollen door één persoon worden vervuld, zoals bij het 

incident Benno L., waarin de burgmeester van ’s-Hertogenbosch enerzijds als voorzitter RBT 

optrad en anderzijds de rol van burgervader vervulde.  

Voorstel 

Herbevestig het uitgangspunt van de bestaande procedure met betrekking tot de rolverdeling 

tussen de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeesters.  

 

Voortgestelde werkwijze 

Maak de rolverdeling tussen de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeesters een 

vast onderwerp van gesprek in het RBT. Neem de communicatiestrategie en hoofdboodschap 

hierin mee. 

Er namelijk kunnen overwegingen zijn om tot een ander besluit te komen. Zoals:  

- Wat is de collectieve impact van de crisis.  

- In welke gemeente is het incident begonnen (brongebied)? 

- Hoe groot is de omvang van het incident (effectgebied)? 

- In welke gemeente is het effect/ de omvang van incident  het grootst? 

- Wat is de behoeften van de getroffenen regionaal / lokaal? 

- hoe is de zichtbaarheid van de burgemeester voor de eigen burgers? 

- wat is de politieke verantwoordelijkheid van de burgemeester (betreft het een onderwerp uit 

zijn portefeuille)? 

- Is de rol van voorzitter veiligheidsregio en burgervader te combineren? 

 

Aspect wat daarnaast ook meespeelt is de snelle beeldvorming van de bevolking over een incident 

en de rol van de gemeente c.q. burgemeester daarin. Dit kan de crisis bepalen! 

 

Deze voorgestelde werkwijze zal worden doorgevoerd in de bestaande procesbeschrijvingen en 

formats. 

 

Samengevat: 

1. De huidige rolverdeling blijft bestaan, waarbij: 

a. de voorzitter van het RBT optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis. 

b. de burgemeester(s) van de bron/effectgemeente(n) lokaal de rol van 

burgervader/moeder voor de eigen inwoners vervullen en duiding geven aan het 

incident. 

2. Het RBT kan echter, op basis van gefundeerde overwegingen, een ander besluit over de 

hiervoor genoemde rolverdeling nemen. 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage(n) : 3 

Steller : K. Boot Onderwerp : Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland 

Inleiding 

In de afgelopen maanden zijn de burgemeesters en gemeenteraden van Cuijk, Mill en Sint Hubert, 
Oss, Uden en ’s-Hertogenbosch door de plaatselijke afdelingen van Reddingsbrigades Nederland 
met het verzoek benaderd om via de gemeenteraden druk uit te oefenen op het bestuur van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord om de tot nu toe door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
gedragen bekostiging van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland over te 
nemen. (bijlage 1) 
 
Reddingsbrigade Nederland is de landelijke organisatie van lokale reddingsbrigades, die als 
vrijwilligersorganisatie met het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood zijn belast. De 
lokale reddingsbrigades verzorgen daartoe zwemonderwijs, reddend zwemmen, de beveiliging 
van zwemmers en dagrecreanten op recreatiewater en stranden aan de Noordzeekust zijn belast. 
Daarnaast dragen lokale reddingsbrigades bij aan de beveiliging van watergebonden evene-
menten. Sedert de Watersnoodramp van 1953 zijn reddingsbrigades voor rekening van het 
Nationaal Rampenfonds voorzien van zogenaamde kleine reddingsvaartuigen. Dit zijn van een 
buitenboordmotor voorziene vletten, die geschikt zijn om op ondiep water te varen en enkele 
drenkelingen aan boord te nemen. Naar aanleiding van de overstromingen in 1993 en 1995 langs 
Maas en Rijn zijn de bondsreddingsvletten inmiddels grotendeels vervangen door moderne 
vaartuigen. Reddingsbrigades kunnen een rol vervullen in geval van overstroming en dijkdoor-
braak in aanvulling op parate overheidsorganisaties zoals brandweer, (water)politie, Rijkswater-
staat en defensie (Marine en Landmacht). Door Reddingsbrigade Nederland worden hiertoe 
meestal in samenwerking met de veiligheidsregio’s jaarlijks regionale en landelijke oefeningen 
gehouden. Van de vloot van de lokale reddingsbrigades en de landelijke reserve zijn 85 eenheden 
beschikbaar als Nationale Reddingsvloot. Na een voorwaarschuwing van 24 uur en vervolgens 1 
uur na alarmoproep moeten deze door lokale reddingsbrigades bemenste reddingsvaartuigen 
kunnen uitrukken om hulp te verlenen bij een overstroming of dijkdoorbraak. Circa 1.000 opgeleide 
vrijwilligers zijn met deze rampenbestrijdingstaak belast. De kosten van instandhouding en 
oefening van de Nationale Reddingsvloot worden tot nu toe door het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie gedragen.  
 
De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij brief van 10 juni 2015 aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s laten weten met ingang van 2017 de door het departement gedragen 
bekostiging van de uit 85 eenheden (reddingsvletten, trailers en vrijwillige bemanningen) en een 
ondersteunende beroepsorganisatie in IJmuiden bestaande Nationale Reddingsvloot te willen 
beëindigen. (bijlage 2)  Op initiatief van het ministerie zijn de lokale reddingsbrigades in de 
afgelopen jaren op de schaal van de 25 veiligheidsregio’s georganiseerd en voor rekening van het 
ministerie voorzien van communicatieapparatuur en een aansluiting op C2000. De Veiligheids-
regio’s zijn in 2015 gevraagd voor 1 januari 2016 aan de minister te laten weten in hoeverre zij in 
de toekomst gebruik willen maken van de diensten van Reddingsbrigades Nederland en voorts de 
bekostiging van de Nationale Reddingsvloot voor hun rekening willen nemen. In totaal bedragen 
de jaarlijkse kosten van instandhouding van de Nationale Reddingsvloot € 1.020.000 per jaar. Bij 
een gelijke verdeling van deze kosten over alle 25 veiligheidsregio’s, komt dit neer op een bedrag 
van € 40.800 per veiligheidsregio. 
 
Het Veiligheidsberaad heeft bij brief van 2 juli 2015 de Minister van Veiligheid en Justitie laten 
weten dat de veiligheidsregio’s geen mogelijkheid zien om te voorzien in een passende oplossing 
voor het wegvallen van de structurele financiering van de Nationale Reddingsvloot door het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. De veiligheidsregio’s hebben hiervoor geen financiële 

Voorstel 
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middelen en zien deze taak als een landelijke verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid 
en Justitie. 
 
Situatie Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
Brandweer Brabant-Noord beschikt in Vierlingsbeek, Cuijk, Grave, Lith en Heusden over water-
reddingsteams, die na alarm en afhankelijk van de inzetlocatie binnen 8 tot 15 minuten ter plaatse 
zijn om hulp op het water te verlenen. Ook de in ’s-Hertogenbosch Centrum gestationeerde 
duikploeg beschikt over een waterreddingsvaartuig. De waterreddingsteams bestaan uit daartoe 
opgeleide, getrainde en geoefende brandweermensen. Elk waterreddingsteam is voorzien van een 
waterreddingsvaartuig dat voldoet aan vrijwel alle functionele en technische eisen die conform de 
“Minimale kwaliteitsnorm Waterreddingseenheid” van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s aan  
een waterreddingsvaartuig ten behoeve van overstroming en dijkdoorbraak moeten worden 
gesteld. De eenheden van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland vormen 
geen alternatief voor de waterreddingseenheden van Brandweer Brabant-Noord omdat deze niet 
binnen de door de brandweer gehanteerde opkomsttijd van 15 minuten inzetbaar zijn. De inzet 
van eenheden van de Nationale Reddingsvloot is bedoeld voor het evacueren van mensen in 
geval van overstroming en dijkdoorbraak. Hoewel tijdens de hoogwaterperioden in 1993 en 1995 
in Brabant-Noord op bescheiden schaal een beroep is gedaan op de inzet van reddingsbrigades 
voor het vervoer van personen en voedsel naar buitendijks gelegen geïsoleerde woonkernen en 
boerderijen (Keent) is de inzet van de Nationale Reddingsvloot met name bedoeld in aan de 
Noordzee grenzende gebieden in West-Nederland die als gevolg van de combinatie stormvloed en  
dijkdoorbraak door een watersnood kunnen worden getroffen.  
 
In bijlage 3 bij dit voorstel treft u een overzicht aan van de watergebonden taken en de daarbij 
beschikbare hulpmiddelen van Brandweer Brabant-Noord, de lokale reddingsbrigades in Brabant-
Noord, de Waterpolitie, Rijkswaterstaat en Defensie. (bijlage 3) 
 
Onderzoek en advies Raad Directeuren Veiligheidsregio’s      
 
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft vervolgens besloten om voor 2017 in samenwerking 
met het IFV de kosten van de Nationale Reddingsvloot voor de laatste maal voor zijn rekening te 
nemen onder de voorwaarde dat het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s met een definitief 
standpunt komen in hoeverre zij de samenwerking met Reddingsbrigades Nederland vorm en 
inhoud willen geven. Het Veiligheidsberaad heeft daarop medio 2016 de Raad Directeuren 
Veiligheidsregio’s gevraagd met een nader advies te komen over de samenwerkingsrelatie van de 
veiligheidsregio’s met Reddingsbrigades Nederland met betrekking tot de instandhouding van de 
Nationale Reddingsvloot. De raad heeft op 17 februari 2017 de volgende opties besproken en  
voor advies aan de 25 veiligheidsregio’s voorgelegd: 
 
Optie 1: 
De 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsrisicoprofiel (waaronder Brabant-Noord) stellen 
zich garant om 1 waterreddingspeloton à 4 reddingsvaartuigen met opgeleid en getraind personeel 
binnen 24 uur beschikbaar te stellen voor de 4 landelijk te vormen waterreddingscompagnieën à 4 
waterreddingspelotons (= 64 reddingsvaartuigen). Potentieel zullen dan 22 x 4 = 88 reddingsvaar-
tuigen beschikbaar zijn. De noodzakelijke communicatiemiddelen, mensen en middelen voor 
commandovoering en logistiek voor deze 4  waterreddingscompagnieën worden of decentraal 
georganiseerd in 4 daartoe aangewezen veiligheidsregio’s, of centraal door bijvoorbeeld het IFV of 
binnen het Expertisecentrum Waterveiligheid. 
 
Uitvoeringsvariant 1a 
Een veiligheidsregio benut voor het waterreddingspeloton eigen varende capaciteit, die zo 
mogelijk in de dagelijkse basiszorg voor waterveiligheid wordt gebruikt. Dit regionale 
waterreddingspeloton moet volgens landelijke standaarden zijn uitgerust en worden geoefend. 
 
Of 
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Uitvoeringsvariant 1b 
Een veiligheidsregio sluit een prestatieovereenkomst met Reddingsbrigade Nederland voor het 
leveren van een waterreddingspeloton in de veiligheidsregio binnen 3 uur na alarmoproep voor 
een regionale inzet of binnen 24 uur na alarmoproep voor een nationale inzet. Reddingsbrigades 
Nederland voorziet in waterreddingsvaartuigen, trailers, trekkende voertuigen, beheer en 
onderhoud, levert de bemensing en voorziet in opleiding, training en oefening. 
 
Optie 2: 
De 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsrisicoprofiel maken gezamenlijk een collectief 
prestatiecontract met Reddingsbrigade Nederland om binnen 24 uur na alarmoproep 4 
waterreddingscompagnieën à 4 waterreddingspelotons à 4 waterreddingsvaartuigen en opgeleide, 
getrainde en geoefende bemensing inclusief communicatiemiddelen, commandovoering en 
logistiek beschikbaar te stellen.  
   
Advies Brandweer Brabant-Noord 
 
Brandweer Brabant-Noord is in staat (ruimschoots) binnen 3 uur na alarmoproep voor een 
regionale inzet en (ruimschoots) binnen 24 uur voor een interregionale of nationale inzet een 
waterreddingspeloton bestaande uit 4 waterreddingsvaartuigen te leveren. Brandweer Brabant-
Noord kiest daarom voor optie 1, uitvoeringsvariant 1a. Er bestaat geen behoefte aan aanvullende 
capaciteit van Reddingsbrigade Nederland. Brandweer Brabant-Noord merkt op dat in geval van 
een nationale of interregionale ramp (zoals langs de Maas in Limburg in 1993 en in het 
Rivierenland in 1995) ook een beroep kan worden gedaan op vaartuigen, voertuigen en 
helikopters van Defensie. De inzet van Reddingsbrigade Nederland zou zich in de opvatting van 
Brandweer Brabant-Noord in het gebied van onze veiligheidsregio moeten beperken tot de 
bestaande bewakingstaken van recreatiewater en bij watergebonden evenementen. In de 
bekostiging van deze taken kunnen de gemeenten die het betreffen desgewenst subsidies 
verlenen aan de betreffende reddingsbrigades. Voor de Veiligheidsregio is geen rol weggelegd in 
de bekostiging van een Nationale Reddingsvloot zoals deze indertijd op initiatief en met 
bekostiging door de Minister van Veiligheid en Justitie is ingesteld.    
 
Hoewel dit uiteraard geen verantwoordelijkheid is van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zal een  
onverhoopte definitieve beëindiging door de Minister van Veiligheid en Justitie van de bekostiging 
van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland ook tot gevolg hebben dat 
hiermee een belangrijk deel van het financiële draagvlak wegvalt voor deze tot nu toe door de 
lokale reddingsbrigades van Reddingsbrigade Nederland verzorgde rampenbestrijdingstaak. 
Voorts vervalt hierdoor ook een belangrijk deel van de bekostiging van het landelijk bureau van 
Reddingsbrigade Nederland. In afgeleide zin heeft dit voor de gemeenten tot gevolg dat afbreuk 
wordt gedaan aan de inzetbaarheid van lokale reddingsbrigades voor bewaking van zwem- en 
recreatiewater en de beveiliging van watergebonden evenementen. Ook voor de motivatie van de 
vrijwilligers van de lokale reddingsbrigades is dit geen goede ontwikkeling. 
 
Standpunt d.d. 20 april 2017 Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
Naar aanleiding van het advies van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s en het benaderen door 
lokale reddingsbrigades van de aangegeven gemeenteraden en burgemeesters hebben wij op 20 
april 2017 besloten om: 
1. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat instandhouding van de Nationale Reddingsvloot 

als een nationale taak moet worden gezien waarvoor het logisch is dat de Minister van 
Veiligheid en Justitie de bekostiging voor zijn rekening moet blijven nemen. 

2. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat beëindiging van de bekostiging van de Nationale 
Reddingsvloot ook gevolgen heeft voor de beschikbaarheid in de gemeenten van varende 
eenheden voor met name de begeleiding van watergebonden evenementen en afbreuk doet 
aan de motivatie van de opgeleide vrijwilligers van de reddingsbrigades.  

3. Gelet op de beschikbare waterreddingsteams van Brandweer Brabant-Noord in Heusden, Lith, 
Grave, Cuijk en Vierlingsbeek te kiezen voor optie 1, variant 1a van het advies van de Raad 
Directeuren Veiligheidsregio’s d.d. 17 februari 2017. Dit houdt in dat Brandweer Brabant-Noord 
ren behoeve van interregionale en nationale bijstandsverlening in geval van overstroming en 
dijkbreuk een uit vier waterreddingseenheden bestaand peloton beschikbaar stelt.  
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4. In een schriftelijke reactie aan de burgemeesters van Oss, ’s-Hertogenbosch, Uden, Cuijk en 
Mill en Sint Hubert mededeling te doen van ons standpunt. 

5. Naar aanleiding van de standpuntbepaling in het Veiligheidsberaad op 2 juni 2017 een definitief 
standpunt in te nemen over de instandhouding van de Nationale Reddingsvloot. 

 
Vergadering Veiligheidsberaad d.d. 2 juni 2017 
 
In zijn vergadering op 2 juni 2017 heeft het Veiligheidsberaad naar aanleiding van het advies van 
de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s en de standpunten hierover van de besturen van de 
veiligheidsregio’s besloten om: 
1. In te stemmen met het voorstel voor vorming van een regionale – en nationaal opschaalbare – 

reddingsvloot, bestaande uit vier vaartuigen (waterreddingseenheden) per regio voor 22 regio’s 
met een overstromingsprofiel, inclusief prestatie-eisen en opkomsttijden. 

2. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum te vragen de regie en coördinatie bij 
bovenregionale en landelijke inzetten van de Nationale Reddingsvloot voor zijn rekening te 
nemen. 

 
Ter vergadering heeft de vertegenwoordiger van de minister van Veiligheid en Justitie voorgesteld 
om de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) met circa € 300.000 ( 22 veiligheidsregio’s 
met een waterrisicoprofiel x € 25.000) te verhogen en dit bedrag af te romen ten behoeve van het 
bekostigen van de landelijke coördinatie en expertise van de nationale reddingsvloot. Bedoeling is 
dat het Instituut Fysieke Veiligheid hiertoe de opdracht krijgt om deze landelijke coördinatie 
inclusief landelijke uniformering en kwaliteitszorg van materieel, uitrusting, opleidingen, trainingen 
en oefeningen en de nationale inzet van de door de veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade 
Nederland te leveren eenheden van de Nationale Reddingsvloot te organiseren. De Raad 
Directeuren Veiligheidsregio’s zal hiertoe in afstemming met Reddingsbrigade Nederland nadere 
afspraken opstellen. De minister van V&J is overigens alleen bereid om deze financiële middelen 
beschikbaar te stellen als alle 22 veiligheidsregio’s met een waterrisicoprofiel hiermee instemmen.  
 
Het door ons op 20 april 2017 ingenomen standpunt om met behulp van de waterreddingsteams 
van Brandweer Brabant-Noord in Heusden, Lith, Grave, Cuijk en Vierlingsbeek een uit vier 
eenheden bestaand Waterreddingspeloton voor bovenregionale en landelijke inzetten beschikbaar 
te stellen komt overeen met bovengenoemd besluit van het Veiligheidsberaad. 
 
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft er evenals de Veiligheidsregio’s Friesland, IJsselland, 
Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Zuid voor gekozen om de 
bovenregionale en landelijke inzetten in het kader van de Nationale Reddingsvloot te koppelen 
aan de eigen waterreddingseenheden van de brandweer. Deze waterreddingseenheden zijn in de 
eerste plaats bedoeld om uitvoering te geven aan de watergebonden wettelijke taken van de 
brandweer. Voor Brandweer Brabant-Noord vormen de eenheden van de reddingsbrigades zowel 
qua opkomsttijden als qua kennis, vaardigheden en uitrusting geen alternatief voor inzet van de 
waterreddingseenheden van de brandweer.  
 
De Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Amsterdam-
Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands-Midden, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en 
Midden- en West-Brabant geven er de voorkeur aan een dienstverleningsovereenkomst met 
Reddingsbrigade Nederland te sluiten voor levering van waterreddingsteams door lokale 
reddingsbrigades. 
 
De Veiligheidsregio’s Gelderland-Midden, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Limburg-Noord en 
Flevoland geven er de voorkeur aan de uitvoering van de waterreddingstaken door brandweer-
eenheden in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland te verzorgen en daartoe een 
dienstverleningsovereenkomst met Reddingsbrigade Nederland over de inzet van lokale 
reddingsbrigades af te sluiten. 
 
De Veiligheidsregio Groningen heeft nog geen voorkeur uitgesproken.  
 
De Veiligheidsregio’s Drenthe, Twenthe en Brabant-Zuidoost hebben geen overstromings-
risicoprofiel. 
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Besluit Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
In onze vergadering op 26 juni 2017 hebben wij besloten om: 
1. Als definitief standpunt in te nemen dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord ten behoeve van 

bovenregionale en landelijke inzetten in het kader van de Nationale Reddingsvloot een uit vier 
eenheden bestaand waterreddingspeloton beschikbaar zal stellen bestaande uit  
waterreddingseenheden van Brandweer Brabant-Noord in Heusden, Lith, Grave, Cuijk en 
Vierlingsbeek.  

2. Nu de minister van Veiligheid en Justitie voornemens is om met ingang van 2018 de landelijke 
directe bekostiging van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland te 
beëindigen is er voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord geen reden om deze bekostiging over 
te nemen. 

3. In een schriftelijke reactie aan de burgemeesters van Oss, ’s-Hertogenbosch, Uden, Cuijk en 
Mill en Sint Hubert in aanvulling op uw brief van 9 mei 2017 mededeling te doen van uw besluit 
naar aanleiding van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en hen de suggestie te doen 
om met het oog op de blijvende beschikbaarheid van varende eenheden voor beveiliging van 
watergebonden evenementen en bewaking van recreatiewater te overwegen om de 
betreffende lokale reddingsbrigade een subsidie te verlenen.  

4. Het Algemeen Bestuur over uw besluiten te informeren. 
 
Consequentie van ons besluit is dat in Brabant-Noord geen beroep zal worden gedaan op de inzet 
van lokale reddingsbrigades van Reddingsbrigade Nederland om een Waterreddingspeloton ten 
behoeve van de Nationale Reddingsvloot te leveren. Nu de minister van Veiligheid en Justitie met 
ingang van 2018 zijn directe bekostiging van de Nationale Reddingsvloot zal beëindigen is er 
geen reden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord om de bekostiging van de bij de 
reddingsbrigades in ’s-Hertogenbosch, Mill & Sint Hubert en Cuijk (Erica), Oss, Uden en 
Rosmalen geplaatste waterreddingsvaartuigen als veiligheidsregio over te nemen.  
Dit betekent dat als de lokale reddingsbrigades deze waterreddingsvaartuigen willen handhaven 
voor hun reguliere taken zoals de bewaking van recreatiewater en de beveiliging van 
watergebonden activiteiten een alternatieve bekostiging zal moeten worden gevonden. De lokale 
reddingsbrigades van Reddingsbrigade Nederland zijn vrijwilligersorganisaties die hun activiteiten 
uit eigen contributies, sponsorbijdragen, eventuele vergoedingen door eigenaren of beheerders 
van recreatiewater en gemeentelijke subsidies bekostigen. Voor zover de veiligheidsregio heeft 
kunnen nagaan worden door gemeenten in Brabant-Noord tot nu toe geen subsidies verleend aan 
lokale reddingsbrigades voor bewaking van recreatiewater en beveiliging van watergebonden 
evenementen.  
Als de gemeenten die het betreft bereid zijn om lokale reddingsbrigades financieel te onder-
steunen kan de beschikbaarheid van de tot nu toe in bruikleen van Reddingsbrigade Nederland 
ontvangen waterreddingsvaartuigen van de Nationale Reddingsvloot en daarmee de inzet voor 
bewaking van recreatiewater en beveiliging van watergebonden evenementen worden behouden.   
 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur (besluitvorming) Maandag 26 juni 2017 

Algemeen Bestuur (kennisname) Vrijdag 7 juli 2017 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van dit voorstel en de 
besluitvorming van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord met betrekking 
tot de Nationale Reddingsvloot. 
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Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 

Bijlage(n) 
Bijlage 1:  Brief d.d. 23-01-2017 Reddingsbrigade Erica aan de burgemeester en de leden van 

de gemeenteraad van Cuijk. Identieke brieven zijn door lokale reddingsbrigades 
verzonden naar Mill en Sint Hubert, Oss, Uden en ’s-Hertogenbosch. 

Bijlage 2:  Brief d.d. 10-06-2015 Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzitters van de 
Veiligheidsregio’s inzake samenwerking Reddingsbrigades Nederland bij 
waterhulpverlening. 

Bijlage 3:  Overzicht watergebonden taken en de daarbij beschikbare hulpmiddelen van 
Brandweer Brabant-Noord, de lokale reddingsbrigades in Brabant-Noord, de 
Waterpolitie, Rijkswaterstaat en Defensie. 
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Reddingsbrigade Erica 

Rosmolen 2h 

5451 WV Mill 

E info@reddingsbrigade-erica.nl 

W www.reddingsbrigade-erica.nl 

 

 

 
 

 

Gemeente Cuijk 

Postbus 7 

5360 AA GRAVE 

 

Aan:  De burgemeester en de leden van de gemeenteraad 

 

ons kenmerk : 2017 – NRV 

datum : 23 januari 2017 

onderwerp : Voortbestaan Nationale Reddingsvloot 

 

 

Geachte burgemeester, / Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het afgelopen jaar is het voorbestaan van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade 

Nederland veelvuldig in het nieuws gekomen. Tot op de dag van vandaag is er nog geen sluitende 

oplossing en over enkele maanden moet de toekomst veiliggesteld zijn, anders zullen de 85 eenheden 

van de vloot en de 1000 vrijwilligers bedankt worden voor de bewezen diensten in de afgelopen 

decennia.  

 

Onze reddingsbrigade bemant een dergelijke eenheid van de Nationale Reddingsvloot.  

 

Als de financiering niet voor elkaar komt, raakt Nederland de enige grootschalige voorziening om 

slachtoffers uit ondergelopen gebieden te evacueren kwijt en raken wij dit jaar ons vaartuig kwijt. Deze 

reddingsboot wordt niet alleen ingezet bij overstromingen, oefeningen en trainingen hiervoor, maar 

ook bij talloze evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas, Nautische Mijlen, obstacle runs en 

triatlons. 

 

De Nationale Reddingsvloot bestaat al zo’n 50 jaar en is gestart na de watersnoodramp van 1953. 

Later kreeg de vloot gedurende meer dan 20 jaar jaarlijks een exploitatiebijdrage om operationeel te 

blijven. Veel geld werd door de reddingsbrigades en haar vrijwillige lifeguards zelf in deze vloot 

geïnvesteerd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt dat de financiering nu overgenomen moet 

worden door de Veiligheidsregio’s. Veel van deze regio’s steunen ons werk en dragen ons een warm 

hart toe, toch lijkt de oplossing nauwelijks dichterbij te komen.  

 

Er is nu een onderzoek gedaan door de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s. Nut en noodzaak zijn 

aangetoond en ook heeft een werkgroep geconcludeerd dat er in Nederland geen alternatief bestaat 

voor de Nationale Reddingsvloot. Dan zou je zeggen dat het voor elkaar moet komen. Toch zijn wij 

daar niet gerust op. 

 

 

 

 



 

 
 

2 van 2                                   Reddingsbrigade Erica  -  Voortbestaan Nationale Reddingsvloot      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij denken dat er geen financieel beletsel kan zijn. Aan de huidige vloot draagt de overheid zo’n          

€ 9.000,-- bij per eenheid. Voor dat geld kun je op geen enkele andere wijze zo’n reddingseenheid in 

de lucht houden. 

 

Als we in Nederland deze vloot niet meer belangrijk vinden en we zomaar 1.000 professioneel 

opgeleide vrijwilligers aan de kant willen zetten, waaronder tientallen mensen van onze eigen 

reddingsbrigade, dan zijn de consequenties groter dan het stopzetten van een Nationale 

Reddingsvloot. We trekken een samenwerkingsverband van vrijwillige hulpverleners uit elkaar, halen 

noodzakelijk materiaal uit een regio weg en maken een reddingsbrigade voor een groot deel 

werkeloos. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u dit voornemen kunt steunen. 

 

Wij hopen van harte dat u binnen uw gemeenteraad en veiligheidsregio de stem van de gemeenschap 

laat horen. Wat is Nederland zonder een adequate waterhulpverlening bij overstromingen en (grote) 

evenementen? Wij rekenen op u en wij denken met ons zeer velen uit onze gemeente die op onze 

belangeloze steun rekenen. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Verhoeven (06-26995927). 

 

Wij rekenen op u! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 
Paul Verhoeven 

Voorzitter  

Reddingsbrigade Erica Land van Cuijk 
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Geachte heer/mevrouw,

Met de komst van de Wet vei|igheidsregio's heeft de Reddingsbrigade Nederland
de organisatie van de reddingsbrigades omgevormd tot 25 regionale eenheden,
i.c. de Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR). Hieraan vooraf gegaan is,
op initiatief van Reddingsbrigade Nederland en gefinancierd door het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een pilotstudie uitgevoerd in twee
regio's, i.c. Noord-Holland Noord en Haaglanden. Hierbij is onderzocht op welke
wijze de samenwerking tussen de veilígheidsregio en de reddingsbrigades zou
kunnen worden versterkt. Uit deze pilotstudie is onder meer gebleken dat de
kwaliteit, de inzetbaarheid en de continuïteit van de samenwerking verbeterd zou
kunnen worden door de reddingsbrigades congruent aan de regio's te
organiseren, in de vorm van een regionaal samenwerkingsverband van
reddingsbrigades, de RVR.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin 2010
besloten tot landelijke implementatie van de RVR. Deze is in 2011 in gang gezet
en is nu nagenoeg voltooid. Met deze inrichting is een verbeterde aansluiting op
de reguliere hulpverleníngsstructuur van de veiligheidsregio's tot stand gebracht.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dit proces de afgelopen 5 jaar met
een jaarlijkse bijdrage van ca E 450.000,= ondersteund.

Met de vernieuwde organisatievorm is het tevens mogelijk de inzet van de
Reddingvloot die Reddingsbrigade Nederland ter beschikking heeft, te organiseren
congruent aan de indeling van de 25 veiligheidsregio's. De Reddingvloot is een
vloot bestaande uit 90 varende eenheden (vletten), die inzetbaar zijn voor
grootschalige waterhulpverlening en 'evacuatie bij overstromingen. In de kosten
van de instandhouding van de Reddingvloot heeft het Nationaal Rampenfonds in
de periode 2011-2015een jaarlijkse bijdrage van E 270.000,= verstrekt.
Daarnaast betaalt het ministerie vanVeiligheid en Justitie voor het gebruik van
C2000 randapparatuur op de Reddingvloot jaarlijks 6 300.000,=.
De overeenkomst tussen Reddingsbrigade Nederland, het Nationaal Rampenfonds
en het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin genoemde financiering van
zowel de RVR, als de Reddingvloot is vastgelegd, eindigt dit jaar.

Directie
Weerbaarheidsverhoging
Afdeling Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 _

2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nctv.n|

Contactpersoon
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beleidsmedewerker
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Projectnaam
samenwerking
Reddingsbrigade Nederland bij
waterhulpverlening

_

Ons kenmerk
650215

Uw kenmerk

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
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De veiligheidsregio's hebben als taak de rampenbestrijding en crisisbeheersing te
organiseren (art. 10 Wet veiligheidsregio's). Waterhulpverlening in geval van'

A

rampen en crisesmaakt hier deel vanuit. In de memorie van toelichting bij de
Wet veiligheidsregio's is opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio met
diverse partijen die door hun expertise en capaciteiten een belangrijke rol kunnen
spelen, zal samenwerken. Hierbij is ook Reddingsbrigade Nederland als een van
de private partijen genoemd.

'

De tijdelijke financiële betrokkenheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie
is bedoeld om deze taak en de samenwerking een extra impuls te geven. In mijn
brief aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad van 24 januari 2014 heb ik haar
erover geïnformeerd dat de looptijd van genoemde overeenkomst in 2015 eindigt
en heb er aandacht voor gevraagd dat de veiligheidsregio's deze
verantwoordelijkheid oppakken. Ik heb daarbij gewezen op de waardevolle-
ontwikkeling die Reddingsbrigade Nederland met de RVR tot stand heeft gebracht.
Deze ontwikkeling draagt in belangrijke mate bij aan de mogelijkheid dat de
veiligheidsregio's zich adequaat voorbereiden op het terrein van
waterhulpverlening.

Het is aan u, bij voorkeur in afstemming met andere regio's, gelet op de
bovenregionale samenwerking bij overstromingen, te bepalen hoe deze taak
verder wordt vorm gegeven. Het verder invulling hieraan geven, zonder gebruik
te maken van de voorziening die tot stand is gebracht, zou betekenen dat de
jarenlange investering in innovatie en kwaliteitsontwikkeling mogelijk teniet wordt
gedaan. De samenwerking met betrokken partners zal de veiligheidsregio dan zelf
moeten organiseren, met het risico dat dit duurder zal zijn en dat de benodigde
uniformiteit moeilijker te realiseren zal zijn.

Zoals vermeld, bedragen de kosten die samenhangen met de Reddingvloot en de
samenwerking van de veiligheidsregio's met de reddingsbrigades ca 6 1 mln. per_
jaar. Wat dit zou betekenen voor iedere veiligheidsregio afzonderlijk, als de
financiering door het Nationaal Rampenfonds en het ministerie van Veiligheid en
Justitie is beëindigd, is iets wat door de regio's onderling bepaald zou moeten
worden. Daarbij zou rekening gehouden kunnen worden met het verschil in
intensiteit van samenwerking tussen de regio en de RVR, afhankelijk van het
regionaal risicoprofiel. Mogelijk leidt een nadere behoeftestelling tot andere
kosten.

Ik heb er begrip voor dat de bijdrage vanuit de veiligheidsregio's met ingang van
2016_nietzonder financiële problemen tot stand zal kunnen worden gebracht. Om
u hierin tegemoet te komen ben ik bereid om de financiering van de RVR en de
instandhouding van de Reddingvloot, inclusief het gebruik van C2000, in 2016
nog eenmaal op mij te nemen.
Voor de financiering van de instandhouding van de Reddingvloot ad E 270.000,=
zie`ik het als mogelijkheid dat deze wordt ondergebracht bij het Instituut Fysieke
Veiligheid, waarbij de dekking wordt gevonden in de bijdrage die het instituut
jaarlijks ten behoeve van de wettelijke taken van het ministerie van Veiligheid en
Justitie ontvangt.

De ontwikkeling bij Reddingsbrigade Nederland gedurende de afgelopen jaren
draagt naar mijn mening in belangrijke mate bij aan de mogelijkheid van de
veiligheidsregio's om zich adequaat voor te bereiden op het terrein van
waterhulpverlening. Het is van belang dat hetgeen de afgelopen vijf jaar is bereikt

Directie
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Afdeling Veiligheidsregids
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ook een blijvende organisatorische verbetering is. Dit vraagt om goede Directie
samenwerkingsafspraken van de regio's met de reddingsbrigade, ook waar het de X'§°|T'”a“"„'|f*i°'sf'°'“'“_9„i"9
financiering betreft. Gelet hierop vraag ik u uw medewerking bij het tijdig tot

amg Vengheldsreglos

stand komen van die afspraken, zodat de bijbehorende kosten in uw regionale
Datumbegroting voor 2017 opgenomen kunnen worden. Graag word ik uiterlijk 1 januari 10]-un, 2015

2016 geïnformeerd of u gebruik blijft makenvan de diensten van de ons kenmerk
Reddingsbrigade Nederland, dan wel op andere wijze invulling wenst te geven aan 650215
uw verantwoordelijkheid op het gebied van waterhulpverlening bij rampen en
crises. Dit stelt mij in de gelegenheid om de financiële relatie tussen mijn
ministerie en de Reddingsbrigade Nederland op zorgvuldige wijze te kunnen
beëindigen, rekening houdend met de door uw regio gemaakte keuze.

Hoogachtend,
D inister van Veiligheid en Justitie,

f/r?fß.van der Steur
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Bijlage 3: Overzicht watergebonden taken en de daarbij beschikbare hulpmiddelen van 

Brandweer Brabant-Noord, de lokale reddingsbrigades in Brabant-Noord, de Waterpolitie, 

Rijkswaterstaat en Defensie. 

 

Taken en watergebonden eenheden Brandweer 

Brandweer Brabant-Noord geeft als onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord uitvoering aan 

de in artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s vastgelegde taken op het gebied van de brandweerzorg, 

de rampenbestrijding en de crisisbeheersing waaronder het beperken en bestrijden van gevaar voor 

mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. De watergebonden taken betreffen het redden 

van mensen en dieren uit het water, het bergen van stoffelijke overschotten, het bestrijden van brand 

op en aan het water en het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen in afstemming met de 

waterbeheerders. Voor de watergebonden brandbestrijdings- en hulpverleningstaken bestaat geen 

wettelijke opkomsttijd. In de praktijk wordt de opkomsttijd voor ambulancezorg van 15 minuten 

aangehouden waarbinnen – afhankelijk van de aard van het letsel - levensreddend handelen zinvol is. 
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Toelichting 
 

1 Vierlingsbeek X - - Inzetbaar op Maas en ander (vaar)water 

2 Cuijk X - - Inzetbaar op Maas en ander (vaar)water 

3 Grave X - - Inzetbaar op Maas en ander (vaar)water 

4 Lith X - - Inzetbaar op Maas en ander (vaar)water 

5 Heusden X - - Inzetbaar op Maas en ander (vaar)water  

6 ’s-Hertogenbosch Centrum - X - Inzetbaar op alle (vaar)wateren   

7 Mill - - X Inzetbaar langs oevers (vaar)wateren 

 

Ad 1) Waterreddingsteams 

Brandweer Brabant-Noord beschikt bij de Uitrukposten Vierlingsbeek, Cuijk, Grave, Lith en Heusden 

over waterreddingsteams, elk voorzien van een op een wegtrailer geplaatste Blue Spirit Open Line 90 

Rigid Hulled Inflatable Boat (RHIB) (5,20 x 2, 20 meter: 7 drenkelingen en 3 bemanningsleden) die na 

alarm en afhankelijk van de inzetlocatie tussen 8 en 15 minuten ter plaatse kan zijn om hulp op het 

water te verlenen.  

De waterreddingsteams bestaan uit daartoe opgeleide, getrainde en geoefende brandweermensen. 

De waterreddingsvaartuigen voldoen aan vrijwel alle functionele en technische eisen die conform de 

“Minimale kwaliteitsnorm Waterreddingseenheid” van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s aan  een 

waterreddingsvaartuig ten behoeve van overstroming en dijkdoorbraak moeten worden gesteld. 

De waterreddingsvaartuigen beschikken niet over radar en mogen daarom niet bij slecht zicht op 

vaarwegen worden ingezet. De waterreddingsvaartuigen zijn niet geschikt voor het bestrijden van 

grote branden aan boord van beroepsvaartuigen al of niet geladen met gevaarlijke stoffen.  

Blusboten Gelderland en Batouwe Brandweer Gelderland-Zuid 

Voor inzetten bij incidenten op beroepsvaartuigen al of niet geladen met gevaarlijke stoffen en in geval 

van slecht zicht kan een beroep worden gedaan op de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor inzet van 

de blusboten Gelderland en Batouwe in Nijmegen en Tiel (pompvermogen 20.000 liter per minuut bij 8 

bar). Om de Maas te kunnen bereiken moeten deze blusboten hetzij de sluis bij Sint Andries en 



eventueel de sluis bij Lith, hetzij de sluizen bij Weurt, Heumen en Grave passeren en moet rekening 

worden gehouden met een opkomsttijd van 1 tot 2 uur. 

Ad 2) Duikteam 

De in de Uitrukpost ’s-Hertogenbosch Centrum gestationeerde duikploeg beschikt over een op een 

wegtrailer geplaatst waterreddingsvaartuig (Tinn Silver 500: 5,00 x 1,95 meter: 3 drenkelingen en 3 

bemanningsleden) en een reserve vaartuig.  

Oppervlaktereddingsteam 

Het in de Uitrukpost Mill geplaatste oppervlaktereddingsteam kan te water geraakte personen die nog 

aan de wateroppervlakte zichtbaar zijn en zich maximaal 200 meter vanaf de oever bevinden of 

slachtoffers die zich op het ijs of in een wak redden. 

 

Lokale Reddingsbrigades Reddingsbrigade Nederland in Brabant-Noord 

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) is een 

vereniging welke wordt ondersteunt door 4 stichtingen en bestaat uit ruim 166 lokale reddings-

brigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in 

Nederland. Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen 

(preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan. 

De lokale reddingsbrigades bevorderen het zwemonderwijs, geven les in reddend zwemmen, 

verzorgen de bewaking en beveiliging van zwem- en recreatiewater en van watergebonden 

evenementen. De Bossche Reddingsbrigade is overigens de oudste van Nederland (1908). Van de 8 

reddingsbrigades in Brabant-Noord bemensen er 5 een door Reddingsbrigade Nederland in bruikleen 

beschikbaar gestelde eenheid van de Nationale Reddingsvloot. Deze eenheden bestaan elk uit een 

door het ministerie van Veiligheid & Justitie bekostigde combinatie van een van een buitenboordmotor 

voorzien reddingsvaartuig en een wegtrailer. De lokale reddingsbrigade waar een eenheid van de 

Nationale Reddingsvloot is geplaatst draagt zorg voor een trekkend voertuig en opgeleide vrijwilligers 

die bevoegd zijn om het reddingsvaartuig te varen en reddingen uit te voeren. De eenheden van de 

Nationale Reddingsvloot zijn inzetbaar na een voorwaarschuwing 24 uur voorafgaande aan de inzet 

en vervolgens binnen 1 uur na alarm. De Nationale Reddingsvloot komt in actie bij watersnoodrampen 

waarbij als gevolg van overstroming of dijkdoorbraak mensen niet meer zelf in staat zijn om een veilig 

heenkomen te zoeken. 

Omdat de lokale reddingsbrigades met uitzondering van de Bossche Reddingsbrigade geen 

paraatheids- en opkomstverplichting hebben en daardoor niet binnen de door Brandweer Brabant-

Noord gehanteerde opkomsttijd van 15 minuten een waterredding kunnen uitvoeren vormen ze geen 

alternatief voor het uitvoeren respectievelijk ondersteunen van de wettelijke taakuitvoering van de 

brandweer op het water. De Bossche Reddingsbrigade heeft een convenant met de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid voor ondersteuning van de door eenheden van Brandweer Gelderland-Zuid 

uitgevoerde oppervlaktereddingen. Daarbij wordt afhankelijk van de incidentlocatie in Gelderland-Zuid 

gestreefd naar een opkomsttijd van 30 tot 45 minuten. 

De activiteiten van de lokale reddingsbrigades worden bekostigd uit contributies van de leden, 

sponsorbijdragen, financiële acties al of niet ondersteund door serviceclubs, vergoedingen voor 

begeleiding van watergebonden activiteiten en bewakingstaken en soms een gemeentelijke subsidie.    
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Toelichting 
 

1 Reddingsbrigade 
Boxtel 

- X - X - X - -  

2 Bossche 
Reddingsbrigade 

X X X X X X X 4 Bewaakt Oosterplas ’s-Hertogenbosch & 
Zandmeren Maasdriel.  
Levert op basis van overeenkomst met 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een  
oppervlaktereddingsteam (opkomsttijd 30- 
45 minuten) 

3 Reddingsbrigade 
Erica Mill 

X X X X X X X 2 Bewaakt Plas De Kuilen in Mill en 
Kraaijenbergse Plassen & Maas in Cuijk  

4 Reddingsbrigade 
Oss 

X X X X X X X 3 Bewaakt Geffense Plas 
Ontvangt subsidie als sportvereniging van 
€ 1.772 in 2017 

5 Reddingsbrigade 
Rosmalen 

- X X X X X X 3  

6 Reddingsbrigade 
Neptunes 
Schijndel 

- - - X - X - -  

7 Reddingsbrigade 
Uden 

X X X X X X X 2 Bewaakt recreatieplas Hemelrijk Volkel. 
Ontvangt geen subsidie. 

8 Reddingsbrigade 
Veghel 

- X - X - X X -  

 

Ad 1) Eenheden Nationale Reddingsvloot in Brabant-Noord 

Reddingsbrigades ’s-Hertogenbosch, Oss en Uden beschikken over een Tinn-Silver 550 

Reddingsvaartuig (5,50 x 1,95 meter; capaciteit: 3 drenkelingen + 3 bemanningsleden) 

Reddingsbrigade Erica beschikt over een Rescue Reddingsvaartuig (4,90 x 2,10 meter; capaciteit: 3 

drenkelingen en 3 bemanningsleden)  

Reddingsbrigade Rosmalen beschikt over een Bondsreddingsvlet (4,30 x 1,70 meter; capaciteit: 5 

drenkelingen en 3 bemanningsleden) 

Ad 2) Vloot Reddingsvaartuigen Reddingsbrigades in Brabant-Noord 

Het aantal reddingsvaartuigen van de reddingsbrigades bestaat uit de reddingsvaartuigen die deel 

uitmaken van de Nationale Reddingsvloot en overige reddingsvaartuigen. De overige vaartuigen  

binnen Reddingsbrigades Nederland de Grijze Vloot genoemd. Deze omvat verschillende typen 

vaartuigen zoals de Bondsreddingsvletten (4,30 x 1,70 meter; capaciteit: 5 drenkelingen en 3 

bemanningsleden uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw), Reddingsvaartuigen van het type 

Rescue II (4,80 x 2,30 meter; capaciteit: 3 drenkelingen en 3 bemanningsleden) diverse typen 



rubberboten met buitenboordmotor (zoals de SB Cat : 24 x 1,80 meter; capaciteit: 2 drenkelingen en 2 

bemanningsleden) en kleine vaartuigen zoals de VSR 4.9 (4,90 x 2,10 meter; capaciteit: 2 

drenkelingen en 2 bemanningsleden) die voor het bewaken van zwemwater in plassen worden 

ingezet.  

Taken en eenheden Waterpolitie 

De waterpolitie maakt deel uit van de Dienst Infrastructuur van de landelijke eenheid van het Korps 

Nationale Politie. De waterpolitie is met de opsporing, toezicht, handhaving en hulpverlening zowel te 

land (wegen en spoor), lucht en water op de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en grote 

wateroppervlakken belast. 

De waterpolitie beschikt over van radar en sonar voorziene patrouillevaartuigen waarmee in principe 

onder alle weersomstandigheden kan worden gevaren en over op wegtrailers geplaatste Rigid Hulled 

Inflatable Boats (RHIB’s) die alleen bij goed zicht mogen worden ingezet. Vanwege de beperkte 

personele capaciteit is buiten kantoortijden slechts één op de drie beschikbare patrouillevaartuigen of 

RHIB’s ook daadwerkelijk op afroep inzetbaar. Van de opkomsttijden van patrouillevaartuigen of 

RHIB’s van de waterpolitie kunnen geen cijfers worden gegeven omdat deze afhankelijk zijn van het 

antwoord op de vraag waar deze vaartuigen zich op het moment van alarmering bevinden, welke dag 

van de week en het tijdstip van de dag.     

De inzet van de waterpolitie op de Maas wordt verzorgd door de Unit Rivieren Oost: Nijmegen en Tiel 

(elk een patrouillevaartuig en één of meer RHIB’s) en de Unit Rivieren West: Gorinchem en Dordrecht 

(met elk een patrouillevaartuig en één of meer RHIB’s). De patrouillevaartuigen en RHIB’s van de 

waterpolitie zijn alleen beschikbaar voor ondersteuning van de brandweer voor zover de uitoefening 

van de primaire wettelijke politietaken dit toelaat. Met een patrouillevaartuig kan zonodig een volledige 

blusgroep met draagbare uitrusting naar het incidentvaartuig worden vervoerd en opvarenden worden 

geëvacueerd. Met een RHIB kunnen opvarenden van een incidentvaartuig worden geëvacueerd.  

Taken en eenheden Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (hoofdvestiging ’s-Hertogenbosch) verzorgt onderhoud, beheer en 

aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen inclusief vaarwegmarkering in Noord-Brabant en 

Limburg, het verkeersmanagement op de rijks(vaar)wegen en het watermanagement. 

Rijkswaterstaat coördineert vanuit  de verkeersposten Nijmegen en Dordrecht de hulpverlening bij 

incidenten op het water in afstemming met de (water)politie, havendiensten, veiligheidsregio’s, 

drinkwater- en energiebedrijven en anderen. De verkeersposten zorgen samen met de patrouille-

vaartuigen van Rijkswaterstaat voor verkeersbegeleiding en ondersteuning van de hulpverlening op 

het water. 

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland beschikt over patrouillevaartuigen met als thuishavens Maasbracht, 

Grave en Drimmelen. Buiten kantoortijden zijn deze vaartuigen op afroep beschikbaar. De patrouille-

vaartuigen van Rijkswaterstaat zijn voorzien van radar en sonar en kunnen in principe onder alle 

weersomstandigheden worden ingezet. Voor zover de primaire wettelijke taakuitvoering dit toelaat 

kunnen patrouillevaartuigen worden ingezet voor ondersteuning van de brandweer. Met een patrouille-

vaartuig kan zonodig een volledige blusgroep met draagbare uitrusting naar het incidentvaartuig 

worden vervoerd en opvarenden worden geëvacueerd. Van de opkomsttijden van patrouillevaartuigen 

van Rijkswaterstaat kunnen geen cijfers gegeven worden omdat deze afhankelijk zijn van het 

antwoord op de vraag waar deze vaartuigen zich op het moment van alarmering bevinden, welke dag 

van de week en het tijdstip van de dag.     

Taken en eenheden Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is een particuliere, door vrijwillige 

bijdragen van donateurs, legaten en andere particuliere bijdragen gefinancierde stichting voor het 

verlenen van hulp aan in nood verkerende schepen langs de Nederlandse kust. Daartoe zijn langs de 

kust, in de zeehavens en langs het IJsselmeer en de Zeeuwse Stromen 45 reddingsstations gevestigd 

voorzien van 75 zeegaande reddingsboten. Er zijn geen reddingsstations van de KNRM in Brabant-

Noord. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de opsporing, redding, maritieme 



hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing op het Nederlandse deel van de Noordzee. In 

geval van overstroming en dijkdoorbraak kunnen deze reddingsboten ook worden ingezet voor het 

redden van slachtoffers uit met name aan de zee of zeearmen grenzende ondergelopen gebieden. 

Met de reddingsboten van de KNRM kunnen afhankelijk van het type 5 tot 120 drenkelingen worden 

gered. Bij de KNRM zijn circa 1.300 vrijwilligers en enkele tientallen beroepskrachten betrokken. 

Taken en eenheden Defensie 

Het strijdkrachten beschikken over diverse typen vaartuigen die ingeval van overstroming en 

dijkdoorbraak kunnen worden ingezet om mensen en dieren te evacueren. Naast van 

buitenboordmotoren voorziene zogenaamde aanvalsboten en diverse typen rubberboten van zowel de 

Genie als van het Korps Mariniers betreft dit 5 grote (Landing Craft Utility: laadvermogen 65 ton of 130 

personen met uitrusting) en 12 kleine (eventueel over de weg met een dieplader verplaatsbare 

Landing Craft Vehicle Personnel: laadvermogen 8,2 ton of 35 personen met uitrusting) door het Korps 

Mariniers gebruikte landingsvaartuigen. Het Genie eenheden van de Koninklijke Landmacht 

beschikken voorts over vouwbrugelementen, duwboten en opblaasbare pontons. De vestiging Fort 

Crevecoeur (‘s-Hertogenbosch) van de Pioniers- en Pontonniersschool is belast met het opleiden van 

officieren, onderofficieren en genisten op het gebied van brugslag, varen en duiken en beschikt 

daartoe over het noodzakelijke materieel en uitrusting. In geval van een (dreigende) dijkdoorbraak 

en/of overstroming kan door de voorzitter van de Veiligheidsregio ingevolge artikel 51 Wet 

veiligheidsregio’s militaire bijstand worden aangevraagd bij de Minister van Veiligheid en Justitie door 

tussenkomst van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).  De inzet van militaire 

eenheden bij de ondersteuning van civiele diensten bij watergebonden taken, anders dan ingeval van 

een (dreigende) rampsituatie, kan als militaire steunverlening in het openbaar belang door het 

bevoegd gezag volgens de daarvoor geldende procedures bij het Landelijk Operationeel Coördinatie 

Centrum (LOCC) worden aangevraagd.   
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Voorwoord

Met veel plezier bied ik u hierbij het rapport aan van de visitatie van Veiligheidsre-
gio Brabant-Noord. 

Ter voorbereiding op het visitatiebezoek hebben wij van u een organisatiebeschrij-
ving ontvangen met waardevolle informatie over uw veiligheidsregio. Deze organi-
satiebeschrijving geeft een mooi beeld van de regio en van het zelfevaluatietraject 
dat u met uw organisatie en uw crisispartners heeft doorlopen. Het document 
getuigt van openheid, een groot zelfkritisch vermogen en de wil om als organisa-
tie te ontwikkelen en te leren. Deze openheid kwam ook naar voren tijdens de 15 
interviews die we hebben gehouden met ca. 50 personen van binnen en buiten uw 
organisatie. Bestuur, directie, medewerkers, ondernemingsraden en samenwer-
kingspartners hebben de visitatiecommissie een openhartige blik in uw veiligheids-
regio gegund.  

Mede dankzij de uitstekende voorbereiding, maar ook dankzij de Brabantse 
gastvrijheid hebben wij als commissie twee inspirerende visitatiedagen beleefd. 
We hebben als ‘kritische vriend’ bij u in de keuken mogen kijken en we troffen een 
veiligheidsregio aan die trots, maar ook zelfkritisch is en over veel deskundige 
medewerkers beschikt. Tevens is sprake van brede erkenning door externen en 
een grote gunfactor van de omgeving. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft met 
beperkte middelen veel bereikt en is doelmatig en efficiënt ingericht. Er lijkt echter 
ook een grens bereikt waardoor de organisatie kwetsbaar is. Het werken aan het 
fundament van de organisatie lijkt daardoor nodig.  

Met het versterken van het fundament kan de veiligheidsregio zich vervolgens 
verder ontwikkelen tot een moderne crisisbeheersingsorganisatie waar het in sa-
menspel met partners kan werken aan een veilige regio. Dit biedt een wenkend en 
veelbelovend perspectief voor de toekomst.
Ik hoop van harte dat de observaties en aanbevelingen in dit rapport u daarbij be-
hulpzaam zijn en wens u veel succes met het ontwikkeltraject.

Namens de visitatiecommissie,

Frank Klaassen
voorzitter
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit rapport bevat de observaties en aanbevelingen naar aanleiding van de 
collegiale visitatie in de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: VRBN) op 22 
en 23 maart 2017. Door deelname aan de visitatie voldoet de veiligheidsregio 
aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 56 van de Wet 
veiligheidsregio’s. 

De visitatie is gericht op spiegelen, reflecteren en leren; niet op verantwoorden, 
afvinken en scoren. Het gaat om het verbeteren van de (prestaties van de) 
organisatie door een blik van buiten, van gelijkwaardige gesprekspartners. De 
visitatiecommissie komt op bezoek als een ‘kritische vriend’. 

In vijftien interviews heeft de commissie met ruim 50 mensen van binnen en 
buiten de organisatie gesproken: bestuur, veiligheidsdirectie, management en 
leidinggevenden, medewerkers (waaronder brandweervrijwilligers), leden van de 
ondernemingsraad, crisis- en samenwerkingspartners, gemeentesecretarissen, 
griffiers en ambtenaren openbare orde en veiligheid. 
Ter voorbereiding op de interviews heeft de commissie documentatie bestudeerd, 
in het bijzonder het document ‘Kenschets en Zelfevaluatie 2017 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord’ (hierna te noemen: kenschets en zelfevaluatie). Dit document 
heeft als belangrijke bron voor de feitelijke gegevens in dit rapport gefungeerd. Dit 
visitatierapport is een reflectie op hetgeen de commissie tijdens de (voorbereiding 
van de) visitatie heeft aangetroffen. 

De visitatie richt zich op de ambtelijke organisatie zoals deze in de 
gemeenschappelijke regeling is vastgelegd, waarbij is gekeken naar de wettelijke 
taakopdracht in het kader van de Wet veiligheidsregio’s: de domeinen brandweer, 
crisisbeheersing & rampenbestrijding (inclusief bevolkingszorg) en GHOR. Het 
gemeenschappelijk meldcentrum valt in overleg met de veiligheidsregio buiten de 
scope van de visitatie. In verband met de lopende, landelijke ontwikkelingen in het 
meldkamerdomein is de toegevoegde waarde van een visitatieonderzoek naar het 
meldcentrum beperkt.
Het functioneren van bestuur en samenwerkingspartners valt buiten de scope van 
de visitatie. Bestuur en samenwerkingspartners zijn echter wel bevraagd over hun 
verwachtingen en ervaringen met betrekking tot de veiligheidsregio. 

Bij elke visitatie, in elke regio, worden de volgende thema’s strategisch beschouwd:
• maatschappelijke opdracht;
• organisatie in samenwerking;
• leiderschap en verandervermogen.
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Binnen deze drie strategische thema’s heeft de visitatiecommissie op verzoek van 
de directie bijzondere aandacht besteed aan de volgende vier subvragen:

1. Binnen het thema maatschappelijke opdracht: hoe zorgen we ervoor dat de 
veiligheidsregio voldoende aansluiting houdt bij de gemeenten?

2. Binnen de thema’s maatschappelijke opdracht en leiderschap en veranderver-
mogen: wat betekent ‘het ijs is dun’ in de praktijk en in het bijzonder voor de 
medewerkers?

3. Binnen het thema organisatie in samenwerking: hoe kan de veiligheidsregio 
burgerparticipatie actief vormgeven?

4. Binnen het thema organisatie in samenwerking: hoe staat het met de integrali-
teit van kijken en werken binnen VRBN?

De overwegingen van de visitatiecommissie met betrekking tot deze subvragen zijn 
in het rapport onder de betreffende visitatiethema’s terug te vinden. Hoofdstuk 3 
besteedt daarnaast aandacht aan elke subvraag afzonderlijk. 
De visitatiemethode is vastgesteld door de Raad Directeuren Veiligheidsregio, 
Raad van Brandweer Commandanten, Raad van Directeuren Publieke Gezondheid 
en de Managementraad Bevolkingszorg.

Opzet rapport
Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat deze inleiding. Hoofd-
stuk 2 bevat, na een beknopte kenschets van de veiligheidsregio, de observaties 
en aanbevelingen per visitatiethema. Het rapport eindigt met een algemeen beeld 
en een overzicht van aanbevelingen in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 2: Observaties en 
aanbevelingen

2.1 Kenschets van de veiligheidsregio
VRBN is een samenwerkingsverband waarin zeventien gemeenten op het 
terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige 
hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid intensief 
samenwerken met de parate hulpverleningsdiensten. 
De organisatie van VRBN bestaat uit de brandweerorganisatie Brandweer Brabant-
Noord die ook de functies omvat voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en 
Bevolkingszorg. Brandweer Brabant-Noord vormt tevens de beheersorganisatie 
voor de veiligheidsregio. Het beheer van het Gemeenschappelijke Meldcentrum 
(GMC) is door het bestuur van de veiligheidsregio opgedragen aan de politie en de 
taken voor de geneeskundige hulpverlening (GHOR) aan de GGD. Dat betekent 
dat de medewerkers van de GHOR en het Gemeenschappelijk Meldcentrum niet in 
dienst zijn van de veiligheidsregio. Het bijzondere element aan de veiligheidsregio 
is dat de politie deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling voor zover het 
gaat om Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en het beheer van de meldkamer. 

De regio telt ongeveer 650.000 inwoners en omvat 1.304 km² land en 29 km² 
water. De bevolkingsdichtheid is gemiddeld 492 inwoners per km². Het gebied 
kenmerkt zicht door de aanwezigheid van zowel agrarisch als stedelijk gebied, 
rivierenlandschap, bos- en duingebieden. De nationale en internationale 
transportassen (spoor- en autosnelwegen en waterwegen) tussen Noord- en 
Zuid-Nederland, richting de randstad, Duitsland en België hebben een belangrijke 
invloed op de veiligheidsrisico’s voor de inwoners in het gebied. De aanwezigheid 
van natuurgebieden en de ligging van de regio aan de Maas zijn bepalend voor de 
veiligheidsrisico’s.   

De ontstaansgeschiedenis van de veiligheidsregio gaat terug naar 1999. In 
dat jaar vormden de directies van de Regionale Brandweer Noordoost Noord-
Brabant, de Politie Brabant-Noord en de GGD Hart voor Brabant gezamenlijk de 
Veiligheidsdirectie Brabant-Noord. 
In 2003 fuseerden de Regionale Brandweer Noordoost Noord-Brabant en de 
GHOR in Brabant-Noord tot de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en werd het 
GMC Brabant-Noord in ’s-Hertogenbosch in gebruik genomen. 
Op 1 juli 2006 trad VRBN in werking. Hierin zijn de Regionale Hulpverleningsdienst 
Brabant-Noord en het GMC Brabant-Noord opgegaan. Ook de Politie 
Brabant-Noord nam als enige regiopolitiekorps in Nederland deel aan de 
gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio. Brabant-Noord liep hierbij 
vooruit op de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio’s.
In 2008 werd tijdens de bestuursconferentie van het algemeen bestuur van 
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VRBN unaniem besloten om tot volledige regionalisering van de brandweer over 
te gaan. Begin 2010 besloten alle colleges van burgemeester en wethouders 
en gemeenteraden in Brabant-Noord om in te stemmen met de voorstellen tot 
regionalisering van de brandweer.
De periode 2013-2015 kent een paar belangrijke ontwikkelingen voor de 
taakuitvoering van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft de brandweer 
en de veiligheidsregio in 2013 een taakstelling opgelegd. De bezuinigingen 
resulteerden volgens de veiligheidsregio in een betere verhouding met het bestuur 
en meer bestuurlijke betrokkenheid bij de brandweer en de organisatie van de 
crisisbeheersing & rampenbestrijding. Daarnaast leidden ze tot nieuwe concepten 
op het gebied van repressie.
Bij aanvang van de regionalisering van de brandweer hanteerde de veiligheidsregio
een organisatiemodel met vijf districten. Dat model is uit efficiencyoverwegingen 
omgevormd naar een model gebaseerd op processen. Taakvelden zijn minder 
versnipperd, waardoor bijvoorbeeld minder overleggen nodig zijn.
Het GHOR-bureau van VRBN is samengevoegd met het GHOR-bureau van 
Midden- en West- Brabant en 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’. Tot slot bereidt de veiligheidsregio de 
samenvoeging met de meldkamer van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor.

De bestuurlijke inrichting van de veiligheidsregio wordt gevormd door de 
burgemeesters van de 17 deelnemende gemeenten. Aan de vergaderingen van het 
algemeen bestuur nemen tevens de hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement 
‘s-Hertogenbosch en de voorzitter van het Waterschap Aa en Maas (mede namens 
Waterschap De Dommel) deel. Ook de Commissaris van de Koning wordt voor 
de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Als adviseurs nemen 
de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheidszorg (tevens 
directeur GHOR), de korpschef Politie van de eenheid Oost-Brabant, de regionaal 
militair commandant-Zuid, de coördinerend functionaris gemeenten en de 
gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur deel. 
Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur besloten om de commandant 
brandweer tevens als directeur VRBN en als secretaris VRBN aan te wijzen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeester van ’s-Hertogenbosch 
(tevens voorzitter), de burgemeester van Oss (plaatsvervangend voorzitter), de 
burgemeester van Heusden en de burgemeester van Uden. Bij de samenstelling 
van het dagelijks bestuur is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
vanuit de verschillende gebieden, gebaseerd op de basisteams van het district 
Brabant-Noord van de eenheid Oost-Brabant van de politie. Voorts is de 
burgemeester van Cuijk, in zijn functie als voorzitter van de GGD
Hart voor Brabant, lid van het dagelijks bestuur.
Aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur nemen ook de hoofdofficier van 
Justitie en de voorzitter van het Waterschap Aa en Maas deel en daarnaast alle 
adviseurs die ook aan de vergaderingen van het algemeen bestuur deelnemen.
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2.2 Observaties en aanbevelingen thema 1: maatschappelijke 
  opdracht

Toegenomen betrokkenheid gemeente(rade)n door de 11 gemeentelijke 
uitgangspunten
Bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s in 2013 heeft de commissie Hoekstra 
geadviseerd dat het wenselijk is dat gemeenteraden beter inzicht krijgen in het 
functioneren van de veiligheidsregio’s om de democratische legitimiteit van de 
veiligheidsregio’s te versterken. Hoe de betrokkenheid van gemeenteraden 
versterkt kan worden is een vraagstuk waar veel gemeenschappelijke regelingen 
mee worstelen. Veiligheidsregio’s zijn hierin niet uniek. 

De verantwoordelijkheid voor het samenspel tussen gemeente(rade)n en 
veiligheidsregio is in de regio Brabant-Noord op bestuurlijk niveau belegd bij een 
speciaal hiervoor aangewezen burgemeester voor verlengd lokaal bestuur, i.c. de 
burgemeester van Oss. Op ambtelijk niveau is deze verantwoordelijkheid belegd 
bij twee gemeentesecretarissen, die beiden zitting hebben in de veiligheidsdirectie 
van VRBN: 
• de coördinerend functionaris gemeenten die zich richt op de 

bevolkingszorgprocessen;
• de gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur die is belast met de brede 

oriëntatie op de wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als 
opdrachtgever.  

Ook in VRBN wilden de gemeenteraden meer betrokken worden. Daarom 
zijn, mede op initiatief van de gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur, 
11 gemeentelijke uitgangspunten geformuleerd die vanuit de gemeenteraden 
richting geven aan het beleid van de veiligheidsregio. Een werkgroep, 
bestaande uit ambtenaren van de gemeenten en van de veiligheidsregio, 
heeft deze uitgangspunten in een zestal bijeenkomsten voorbereid en hierbij 
advies ingewonnen bij het dagelijks bestuur van VRBN. Hiertoe is een groot 
beroep gedaan op de bestuurlijke sensitiviteit en het inlevingsvermogen van de 
werkgroepleden. 

Op basis van de interviews concludeert de commissie dat de ontwikkeling 
van de 11 gemeentelijke uitgangspunten veel voor VRBN en de betrokken 
gemeente(raden) betekend heeft op inhoud, maar meer nog op proces. 
Betrokkenheid en vertrouwen van gemeente(rade)n zijn erdoor toegenomen. 
Gemeente(raden) hebben het gevoel dat ze meer grip op de veiligheidsregio 
hebben en aan de voorkant inspraak hebben bij nieuwe ontwikkelingen. Ze worden 
niet graag met voldongen feiten geconfronteerd, zeker niet als deze feiten vooral 
of enkel financieel van aard zijn. Gemeente(rade)n hebben liever aan de voorkant 
invloed, waardoor ze in staat worden gesteld om zich proactief ten opzichte van 
de veiligheidsregio te verhouden. Sinds de introductie van de 11 uitgangspunten 
is dit meer het geval en wordt vaker het goede gesprek gevoerd over de inhoud in 
plaats van over geld. Deze opbrengsten worden breed gewaardeerd en verdienen 
voortzetting, zo blijkt uit de gesprekken. 
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Het feit dat de 11 gemeentelijke uitgangspunten kaderstellend zijn en ruimte 
bieden voor verdere invulling moet vooral zo blijven, geven geïnterviewden aan. 
‘De gemeenteraden presenteren de kaders als een spoorboekje: welke stations 
moeten we aandoen om ons einddoel, minder slachtoffers, te bereiken’, aldus 
de kenschets en zelfevaluatie. De gemeente(rade)n sturen op hoofdlijnen. Voor 
de concrete invulling van de gemeentelijke uitgangspunten is VRBN aan zet. Dat 
wordt op prijs gesteld. 

Men is trots op de relatie tussen gemeente(rade)n en VRBN en hoe deze zich in 
positieve zin heeft ontwikkeld. Het proces om te komen tot de 11 uitgangspunten 
was een experiment, waarvan de uitkomst op voorhand onzeker was. Het is een 
succes gebleken: het samenspel tussen gemeente(rade)n en VRBN is door dit 
proces nadrukkelijk versterkt. Dat is het algemene beeld dat de visitatiecommissie 
heeft opgehaald. Inmiddels bestaat binnen de regio Brabant-Noord de ambitie om 
dezelfde formule ook voor andere gemeenschappelijke regelingen toe te passen. 

De eerste effecten van de 11 gemeentelijke uitgangspunten zijn ook al 
merkbaar. Zo is het risicoprofiel volgens geïnterviewden in heldere taal aan 
de gemeenteraden gepresenteerd en per gemeente is een maatwerkpagina 
aan het risicoprofiel toegevoegd. Dit sluit naadloos aan bij de wensen van de 
gemeenteraden zoals deze geformuleerd zijn in de gemeentelijke uitgangspunten. 
Het heeft ertoe geleid dat de gemeenteraden zich op inhoud over het risicoprofiel 
gebogen hebben en hebben geadviseerd om een vijfde prioritair risico (ongevallen 
tijdens vervoer over het spoor) aan het risicoprofiel toe te voegen, wat uiteindelijk 
door het algemeen bestuur van VRBN is overgenomen.  Dit wordt algemeen als 
winst beschouwd.  

Men is van mening dat bestuurlijke besluitvorming rondom dossiers soepeler 
verloopt sinds de introductie van de 11 gemeentelijke uitgangspunten. De basis 
die door de 11 gemeentelijke uitgangspunten is gelegd, werpt vruchten af. Als 
voorbeeld is de besluitvorming rondom de nieuwe kostenverdeelsleutel genoemd. 
Deze is tot stand gekomen ondanks de soms pijnlijke financiële minnen voor 
diverse gemeenten. 

Opmerkelijk is wel, dat tijdens de interviews niet alle gesprekspartners herkenning 
hebben bij de 11 gemeentelijke uitgangspunten. Hoe de uitgangspunten geland 
zijn, lijkt per gemeente te verschillen. Sommige gemeenteraden hebben de 
uitgangspunten enthousiast omarmd, anderen hebben ze voor kennisgeving 
aangenomen. De vraag is of dit bezwaarlijk is. Het is vooral van belang dat de 11 
gemeentelijke uitgangspunten in hun uitwerking effect sorteren. Daarvoor hoeft 
niet iedereen ze scherp op het netvlies te hebben. De commissie beveelt VRBN 
desondanks aan om oog te hebben voor deze observatie en indien nodig actie te 
ondernemen. Op termijn zijn de 11 gemeentelijke uitgangspunten aan onderhoud 
en/of herziening toe, aldus geïnterviewden. De visitatiecommissie ondersteunt 
deze ambitie. Wellicht is dit moment van herziening een bij uitstek geschikt 
moment om de uitgangspunten opnieuw onder de aandacht van alle betrokkenen 
te brengen. 
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De samenwerking 
binnen de 
veiligheidsdirectie 
wordt als positief 
ervaren.

Open en eerlijke dialoog in de veiligheidsdirectie draagt bij aan bestuurlijk 
comfort
De veiligheidsdirectie van VRBN bestaat uit de volgende leden:
• directeur veiligheidsregio / commandant brandweer (voorzitter);
• directeur publieke gezondheid;
• plaatsvervangend chef eenheid Oost-Brabant Politie;
• directeur watersysteem en waterkering Waterschap Aa en Maas;
• coördinerend functionaris gemeenten;
• gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur;
• regionaal militair commandant Zuid.  

De veiligheidsdirectie heeft tot taak om de werkzaamheden van het 
Gemeenschappelijk Meldcentrum (buiten de scope van de visitatie) en de 
werkzaamheden op het gebied crisisbeheersing en rampenbestrijding door 
brandweer, GHOR, politie en gemeenten op elkaar af te stemmen. Daarnaast 
is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding van de 
vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van VRBN. 

Geïnterviewden zijn positief over de samenwerking binnen de veiligheidsdirectie, 
zowel in de warme als koude fase. De dialoog is open en eerlijk en afspraak is 
afspraak. De directieleden zijn assertief naar elkaar, voeren binnen de directie 
stevige debatten, maar vormen naar buiten één front. Deze constructieve 
samenwerking leidt, zo geeft men aan, tot een goede voorbereiding en een goed 
verloop van de bestuursvergaderingen. Men is hier trots op. De aanpak leidt tot 
bestuurlijke rust, vertrouwen en comfort. 

VRBN is er van en voor de gemeenten. De deelname van de ‘gemeentesecretaris 
verlengd lokaal bestuur’ aan de veiligheidsdirectie draagt eraan bij dat wensen en 
belangen van gemeenten aan de voorkant aandacht krijgen. Ook dit vergroot het 
vertrouwen. 
Binnen VRBN wordt het bestuursmodel ‘toezicht houden’ gehanteerd. Dit betekent 
dat het bestuur de ambtelijke organisatie aanstuurt op basis van het uitgangspunt 
‘heldere kaders stellen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
vastleggen en daarbinnen ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen, 
verantwoording afleggen’, aldus de kenschets en zelfevaluatie. De aanpak van 
de veiligheidsdirectie sluit hier in de ogen van de visitatiecommissie bij aan: het 
bestuur wordt ontzorgd en zo min mogelijk belast en eventuele knelpunten worden 
zo veel mogelijk op ambtelijk niveau opgelost. 

VRBN werkt met adoptiegemeenten, die namens de 17 deelnemende gemeenten 
advies uitbrengen over de planning en control producten, aldus de kenschets en 
zelfevaluatie. Gemeenten vertrouwen in dat geval op de expertise en inbreng van 
collegagemeenten. In de interviews is aangegeven, dat er behoefte bestaat om 
in de toekomst vaker met een soortgelijke constructie te werken, waarbij VRBN 
met minder rechtstreekse opdrachtgevers te maken heeft. De visitatiecommissie 
beveelt aan om deze suggestie nader te verkennen. Wellicht behoort een 
constructie met adoptiegriffiers ook tot de mogelijkheden. 
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VRBN kan winnen aan bestuurlijke sensitiviteit 
Uit de interviews komt naar voren dat VRBN kan winnen aan bestuurlijke 
sensitiviteit. Agendastukken die door VRBN worden aangeleverd sluiten in 
eerste instantie nog onvoldoende aan bij de belangen en belevingswereld van 
bestuurders en gemeente(rade)n. Om deze stukken geschikt te maken voor 
behandeling in het bestuur en de gemeenteraden is vaak een extra slag nodig 
door ambtenaren van de gemeenten, bijvoorbeeld vanuit de adoptiegroep. Door 
deze extra slag te maken vullen gemeenteambtenaren en gemeentesecretarissen 
een leemte die VRBN beter zelf zou kunnen vullen, naar de mening van de 
visitatiecommissie. Ook uit de interviews kwam naar voren dat VRBN hier nog 
stappen in kan zetten.  

VRBN adviseert gemeenten bij evenementen. De veiligheidsregio heeft als taak 
om risico’s van evenementen in te schatten en risicoprofielen op te stellen. De 
adviezen van de veiligheidsregio met betrekking tot evenementen zijn in de 
ogen van geïnterviewden professioneel en gedegen, maar er bestaat behoefte 
aan een betere bestuurlijke vertaling en een betere aansluiting bij de behoeften 
van organisatoren van evenementen. Die gevoeligheid kan met elkaar sterker 
ontwikkeld worden. Een speciaal aandachtspunt vormt het vertalen van risico’s 
naar het perspectief en de belangen van de bestuurder. De visitatiecommissie 
beveelt aan om deze gevoeligheid sterker te ontwikkelen en hierin stappen te 
zetten. 

Voorheen werden bestuurders over hetzelfde onderwerp door zowel de 
veiligheidsregio als de gemeenten soms verschillend geadviseerd. Uit de 
gevoerde gesprekken blijkt dat er geen verschil meer in advisering lijkt te bestaan: 
adoptieambtenaren worden door de veiligheidsregio al in het voortraject bij een 
dossier betrokken. Dit wordt door de geïnterviewden als erg positief ervaren. 

Niet alleen in de koude fase, maar ook in de warme fase, in het geval van 
een incident, ramp of crisis, wordt aandacht gevraagd voor bestuurlijke en 
maatschappelijke sensitiviteit. Operationele leiders zijn geschikt voor de operatie 
en verstaan hun vak, maar ze ontberen in sommige gevallen het strategisch inzicht 
om de maatschappelijke context van een incident goed in te schatten, zo blijkt 
uit een interview. Wat betekent het incident voor mens en dier? Is er sprake van 
asbest? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor betrokkenen? De visitatiecommissie 
beveelt VRBN aan om indien nodig aanvullende maatregelen, capaciteit of 
expertise te organiseren om de bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit in 
de warme fase te versterken. Aan te bevelen is om de exacte behoefte eerst 
bestuurlijk op te halen. 

Omslag van de financiële naar de inhoudelijke dialoog
Met name door bestuurders is de nadrukkelijke wens geuit, dat het in de bestuurs- 
en gemeenteraadsvergaderingen over inhoud en kwaliteit moet gaan, en niet - of 
pas in een later stadium, als het strikt noodzakelijk is - over geld. Deze omslag van 
een financiële naar een inhoudelijke dialoog is in gang gezet door de introductie 
van de 11 gemeentelijke uitgangspunten, maar er kunnen extra stappen gezet 
worden, zo menen geïnterviewden. VRBN kan winst boeken door een beroep 
te doen op de kracht van de verbeelding en door te zorgen dat binnen VRBN 
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voldoende mensen werkzaam zijn die breed zijn opgeleid en in staat zijn om 
integraal en strategisch naar dossiers en situaties te kijken. Volgens sommigen 
moet in elk geval de regiegroep veiligheidsregio gekoesterd worden. Deze 
regiegroep, bestaande uit (senior) beleidsmedewerkers, bereidt de vergaderingen 
van de veiligheidsdirectie voor en adviseert de veiligheidsdirectie over de integrale 
voorbereiding van voorstellen. Daarnaast is de suggestie gedaan om medewerkers 
van VRBN vaker stage te laten lopen bij gemeenten om aan ervaring en 
inlevingsvermogen te winnen. 
Er wordt benadrukt dat bestuur en gemeenteraden in staat gesteld moeten worden 
om op hoofdlijnen te sturen. Ook als inhoud en kwaliteit voorop staan moet 
voorkomen worden dat gesprekken op bestuurlijk niveau verzanden in te veel 
detail.  

‘The proof of the pudding is in the eating’ geldt in het bijzonder voor het nu 
spelende huisvestingsdossier. Dit is een ingewikkeld dossier met consequenties 
voor de deelnemende gemeenten. Het is van belang dat VRBN het dossier 
inhoudelijk en vanuit kwaliteit beargumenteert en burgemeesters op bijpassende 
wijze ondersteunt wanneer zij het dossier naar de gemeenteraden brengen. 
De ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio kan er in belangrijke mate 
aan bijdragen dat gemeenten vrede hebben met de uitkomst, zelfs als ze er in 
financiële zin nadeel van ondervinden, menen geïnterviewden. Het is volgens hen 
van wezenlijk belang dat de huisvestigingskwestie wordt opgelost zonder schade 
toe te brengen aan de bestuurlijke verhoudingen binnen de veiligheidsregio. 

VRBN heeft met beperkte middelen veel bereikt 
Volgens CBS-gegevens van januari 2017 kende VRBN in 2016 landelijk de laagste 
uitgaven aan de brandweer per inwoner per jaar. Ook in de jaren vóór 2016 waren 
deze uitgaven met grote regelmaat de laagste van het land. 
Betrokkenen zijn het er over eens dat VRBN veel bereikt heeft, ondanks de 
beperkte middelen. De veiligheidsregio levert in de ogen van geïnterviewden 
behoorlijke kwaliteit tegen een zeer lage prijs. Er is grote waardering voor de 
prestaties van de veiligheidsregio en veel respect voor de mensen die er werken. 
Men geeft aan trots te zijn op de ‘can-do’ mentaliteit binnen de organisatie, op de 
gezamenlijk gerealiseerde bezuinigingen en op het feit dat ze ‘de goedkoopste’ 
zijn. De veiligheidsregio wordt ervaren als toegankelijk en altijd bereid om aan de 
gemeenteraden uitleg of toelichting te komen geven. Er is groot vertrouwen in de 
deskundigheid van VRBN. 
Men is tevreden over de uitkomsten van de Staat van de Rampenbestrijding 2016 
van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Met name de prestaties met betrekking tot 
de samenwerking met gemeenten en het evalueren van incidenten springen er 
in dit onderzoek in positieve zin uit, waar het inzicht in de vakbekwaamheid van 
multifunctionarissen volgens de Inspectie nog voor verbetering vatbaar is. 

Ook op inhoudelijke dossiers is VRBN trots. Het aantal uitrukken naar loze 
OMS-meldingen bijvoorbeeld (bij OMS-abonnees staat de brandmeldinstallatie 
rechtstreeks in verbinding met de meldkamer) is gereduceerd van 100% naar 15%, 
aldus de kenschets en zelfevaluatie. Een ander voorbeeld vormen de initiatieven 
op het gebied van brandveilig leven, zoals het ‘broodje brandweer’. Hierbij hebben 
honderden zelfstandig wonende ouderen een brandweerkazerne bezocht waar ze 
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tijdens een lunch met brandweermensen in gesprek gingen over de brandveiligheid 
van hun woning. 
Als het gaat om de nieuwe visie op repressie zijn geïnterviewden, ongeacht het 
resultaat, vooral te spreken over de wijze waarop dit traject met elkaar, aan de 
hand van heldere kaders is aangepakt. Er is met een groot aantal medewerkers 
uit de organisatie, beroepsbrandweermensen en vrijwilligers, samen aan deze 
plannen gewerkt. 
De visitatiecommissie is van mening dat VRBN alle reden heeft om trots te zijn. 

Loslaten van de ijsmetafoor 
In de basis lijkt VRBN doelmatig en efficiënt ingericht. In 2012 is een taakstelling 
aan de veiligheidsregio opgelegd, die per 2014 gerealiseerd moest zijn. In 
2014 kwam er opnieuw een verzoek van de deelnemende gemeenten om 
een taakstelling te realiseren. Hierop heeft VRBN een bestuursconferentie 
georganiseerd waarbij het algemeen bestuur is geïnformeerd over de (on)
mogelijkheden om nog verder te bezuinigen. De boodschap die hier gepresenteerd 
werd was: Het ijs is mooi, maar dun, zorg dat het niet breekt!

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van de conferentie besloten om niet 
verder te bezuinigen op de brandweer, wettelijke taken te prioriteren en waar nodig 
beargumenteerd af te wijken, de bezuinigingen op de GHOR-taken wel door te 
voeren en de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen te regionaliseren.  

De visitatiecommissie heeft begrepen, dat de effectuering van al genomen 
besluiten tot bezuiniging nog jarenlang kan duren. Vrijwilligers merken het bij wijze 
van spreken morgen pas. Desondanks wordt VRBN door betrokkenen geadviseerd 
om niet langer de financiën en de bezuinigingen centraal te stellen in gesprekken 
met bestuur en gemeenteraden, maar zich vooral positief te profileren. De metafoor 
‘het ijs is dun’ heeft inmiddels een ietwat negatieve en vooral financiële lading. De 
metafoor heeft zijn werk uitstekend gedaan: voorgenomen bezuinigingen zijn niet 
doorgegaan. Maar nu is het tijd voor iets nieuws. 

De commissie beveelt VRBN daarom aan om de metafoor ‘het ijs is dun’ los 
te laten. De organisatie is in de basis doelmatig en efficiënt ingericht waardoor 
overwogen kan worden om als nieuwe metafoor “samenspel” te omarmen. Deze 
metafoor geeft naar mening van de commissie een beeld dat aansluit bij de nieuwe 
ambitie en ontwikkelopgave van de organisatie. 

Nieuwe maatschappelijke dialoog: naar een toekomstgericht samenspel
De focus in Nederland verschuift van klassieke rampenbestrijding naar moderne 
crisisbeheersing. Het huidige dreigingsbeeld noodzaakt veiligheidsregio’s om 
de blik te verruimen, zich meer op samenwerking toe te spitsen en een aanpak 
te kiezen die niet alleen gericht is op het wegnemen van de directe oorzaken 
en gevolgen van een ramp of crisis, maar op de continuïteit en vitaliteit van de 
samenleving. 

Brabant-Noord kent, zo wordt door betrokkenen aangegeven, een tamelijk 
klassieke benadering van fysieke veiligheid. De regio wordt een modernere 
benadering gegund die meer gericht is op de maatschappelijke risico’s van deze 
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tijd, waarbij het steeds vaker gaat om kleine incidenten die grote maatschappelijke 
onrust kunnen veroorzaken. Geïnterviewden zien in de toekomst een regio voor 
zich die zich volop naar buiten begeeft en initiatief neemt, partijen bij elkaar brengt, 
netwerken ontwikkelt en het voortouw neemt in het voeren van een nieuwe manier 
van maatschappelijke dialoog. Met andere woorden: een veiligheidsregio die sterk 
is in extern leiderschap. De visitatiecommissie onderschrijft deze observaties. 

Geïnterviewden zijn voorstander van burgerpanels, waarbij VRBN met burgers 
in gesprek gaat over het brede thema veiligheid en zich hierbij nadrukkelijk als 
veiligheidsregio profileert. Overigens zij hierbij opgemerkt, dat men alleen een 
rol ziet voor VRBN in het domein van fysieke veiligheid, en vooralsnog niet in het 
domein van sociale veiligheid.
Partners voelen behoefte om samen met VRBN te kijken naar nieuwe risico’s die 
zich in de toekomst kunnen voordoen. Ze stellen het op prijs om aan de voorkant 
betrokken te worden bij het verkennen van scenario’s, het ontwikkelen van 
voorstellen, het uitwerken van ideeën, het maken van beleidsplannen etcetera. 
Dit kan via het model van co creatie, in wisselende coalities, afhankelijk van het 
onderwerp. 
De veiligheidsregio wordt geadviseerd om ambassadeurs te zoeken, bijvoorbeeld 
in de kring van bestuurders, gemeentesecretarissen en griffiers, die ideeën en 
ontwikkelingen van de veiligheidsregio geadopteerd hebben en ze samen met de 
veiligheidsregio willen uitdragen. Ook eigen medewerkers zijn als ambassadeurs 
onmisbaar.  
De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om deze suggesties ter harte te nemen. 
De uitnodiging ligt er en het wordt VRBN door alle betrokkenen gegund om hierin 
stappen te zetten. 

2.3 Observaties en aanbevelingen thema 2: leiderschap en  
  verandervermogen

Grote loyaliteit van de medewerkers 
De grote loyaliteit van de medewerkers is de visitatiecommissie in positieve zin 
opgevallen. Medewerkers zijn ondanks de krappe middelen betrokken en zetten 
de schouders eronder. Dit is een groot compliment waard. Het is uiteraard een 
verdienste van de medewerkers, maar bestuurlijke keuzes, bijvoorbeeld de keuze 
om niet verder te bezuinigen op de brandweer, hebben aan deze betrokkenheid en 
loyaliteit naar de mening van de commissie eveneens bijgedragen. 

Grens bereikt: duurzaamheid en continuïteit staan op het spel
Er is een andere kant van de medaille. Doordat de medewerkers zo loyaal zijn, ge-
ven ze niet snel aan dat ze over hun grenzen gaan. Uit de interviews komt duidelijk 
naar voren dat een grens bereikt is. De rek is uit het elastiek. Het ziekteverzuim 
is nog laag, maar neemt volgens met name het eigen personeel toe. Er zijn veel 
‘eenpitters’ binnen de organisatie, van wie de taken bij uitval niet of nauwelijks op-
gevangen kunnen worden. Medewerkers zijn moe van het inspringen en pleisters 
plakken en ervaren de werkdruk als hoog. Ze geven aan zich steeds vaker terug te 
trekken op hun eigen ‘eilandjes’. Het zijn diezelfde betrokken en loyale medewer-
kers die zich inmiddels oprecht zorgen maken. De visitatiecommissie waarschuwt 
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nadrukkelijk om hier oog voor te hebben. Het maakt VRBN kwetsbaar. Duurzaam-
heid en continuïteit van de organisatie staan op het spel. Er zijn en worden mooie 
resultaten geboekt, maar is dat volgend jaar ook nog zo?

Beperkte rust en ruimte voor ontwikkeling en innovatie 
Medewerkers willen dat VRBN er staat als het erop aankomt. Ze realiseren zich 
dat hun omgeving dit van hen en van VRBN verwacht. Ze hebben hun handen vol 
om het reguliere werk voor elkaar te krijgen. De formatie wordt op verschillende 
plaatsen als krap ervaren om het dagelijkse werk goed uit te kunnen voeren, aldus 
de kenschets en zelfevaluatie. In de interviews is meerdere malen bedrijfsvoering 
genoemd als een domein waar sprake is van krapte, overigens zonder andere 
domeinen hiermee uit te sluiten. 
Geïnterviewden zien vrijwel zonder uitzondering, dat ontwikkelkracht en innovatie 
binnen VRBN onder druk staan. Hier is slechts beperkt rust en ruimte voor. Naar 
de mening van de visitatiecommissie vormt dit naar de toekomst toe een risico. 

Het dak repareren als de zon schijnt: het fundament van de organisatie ver-
stevigen
Het voorgaande in ogenschouw nemend, beveelt de visitatiecommissie VRBN aan 
om met elkaar het fundament van de organisatie te verstevigen om te zorgen dat 
VRBN ook in de toekomst aan de verwachtingen kan blijven voldoen. De commis-
sie adviseert met andere woorden ‘om het dak te repareren als de zon schijnt’. 

VRBN volgt thans drie sporen om de kwetsbaarheid van de organisatie te vermin-
deren, aldus de kenschets en zelfevaluatie:
• verbeteren van de efficiency;
• onderzoeken en investeren in samenwerking met de Veiligheidsregio Bra-

bant-Zuidoost;
• daar waar VRBN de kwetsbaarheden niet op deze wijze kan doen afnemen: 

ontwikkelen van concrete, bestuurlijke voorstellen om tot (personele) verster-
king van de organisatie te komen.

De visitatiecommissie beveelt aan om bij het verstevigen van het fundament van 
de organisatie onderstaande observaties en aanbevelingen in overweging te ne-
men en de drie sporen hiermee te verrijken. 

Behoefte aan duidelijk wenkend perspectief, realistische doelen en randvoor-
waarden 
Uit de interviews blijkt dat er een breed gevoelde behoefte bestaat aan een stip 
op de horizon, een duidelijk wenkend perspectief, dat aangeeft waar VRBN op de 
korte, middellange en lange termijn naartoe wil. De visitatiecommissie beveelt de 
organisatie aan om hierover met elkaar in gesprek te gaan en in gezamenlijkheid 
een helder, goed gemotiveerd toekomstbeeld te schetsen. 
Bij velen is bekend dat het zoeken van samenwerking met Veiligheidsregio Bra-
bant-Zuidoost als een van de oplossingen wordt gezien om het fundament van de 
organisatie robuuster te maken. Hier is begrip en draagvlak voor, maar niet ieder-
een heeft helder op het netvlies of en zo ja, welke visie hieraan ten grondslag ligt. 
Samenwerking moet geen doel op zich zijn. De visitatiecommissie adviseert om 
hier aandacht aan te besteden.  
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Er bestaat daarnaast een grote behoefte aan realisme, het stellen van realistische 
doelen en het invullen van bijbehorende randvoorwaarden. De organisatie wordt 
gevraagd om prioriteiten te stellen en stevige keuzes te maken. Dit betekent: 
verwoorden van ambities, maar ook helder uitleggen wat de organisatie niet (meer) 
doet. Door het maken van keuzes ontstaat ruimte, is ook de mening van de visi-
tatiecommissie. Het verzoek van geïnterviewden is om hier vaart achter te zetten, 
want medewerkers kunnen in hun ogen niet veel langer op de huidige voet blijven 
doorgaan. Zeker als er (bestuurlijke) keuzes gemaakt worden over het al dan niet 
voldoen aan wettelijke taken, worden gemeente(rade)n hierover graag aan de 
voorkant goed geïnformeerd.
De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om het toekomstbeeld, de gestelde doe-
len en gemaakte keuzes voortdurend helder te communiceren, rekening houdend 
met ieders informatiebehoefte. Dit helpt voorkomen dat organisatiedoelen verschil-
lend of persoonlijk worden ingekleurd.

Ruimte voor ontwikkeling en verandering 
Geïnterviewden hebben de indruk dat de organisatie ‘op slot zit’, als gevolg van de 
beperkte ruimte voor ontwikkeling en innovatie. De visitatiecommissie is van me-
ning dat het aanbeveling verdient om, ondanks de drukte, tijd en ruimte te nemen 
om vaker op afstand te gaan staan, met elkaar de situatie te beschouwen en waar 
nodig de koers aan te passen. In lijn met het voornemen van de directie om goed 
te kijken naar de efficiency, past het naar de mening van de commissie om met 
een open blik, een open houding naar de organisatie te (blijven) kijken om te zien 
waar zaken anders en slimmer georganiseerd kunnen worden. (Nieuwe) mensen 
op nieuwe posities kunnen voor een frisse wind zorgen. Er is veel talent en er zijn 
veel ideeën om dingen anders te doen. De visitatiecommissie beveelt aan om hier 
gebruik van te maken. Een aansprekend voorbeeld van ‘anders organiseren’ dat uit 
een van de interviews naar voren kwam, vormt het inzetten van brandweervrijwilli-
gers op twee verschillende posten, bij hun woon- en bij hun werkadres.
Medewerkers geven aan zich door middel van opleidingen verder te willen ontwik-
kelen, niet alleen in hun dagdagelijkse werk, maar ook met het oog op de toekomst 
en hun persoonlijke ontwikkeling. De commissie is van mening dat het loont om 
hier extra tijd voor vrij te maken en hierin te investeren. 

Verdere ontwikkeling proces- en resultaatsturing 
VRBN wil zich de komende tijd ontwikkelen tot een proces georiënteerde organisa-
tie. De visitatiecommissie adviseert in lijn met deze ambitie om proces- en resul-
taatsturing binnen VRBN verder te ontwikkelen. Uit de interviews komt naar voren 
dat niet voor iedereen helder is wat processturing inhoudt. Waar begint iets, waar 
eindigt het en wie is waarvoor verantwoordelijk? Ook wordt aangegeven dat de 
klant nog onvoldoende centraal staat. Rapportages zijn nog sterk inspanningsge-
richt. De ambitie is om resultaat- en outcomegericht te rapporteren. Resultaatstu-
ring drijft op eigen kracht en regie van medewerkers, die verantwoordelijkheid en 
ruimte krijgen en deze ook nemen. Hier hoort een sterk coachende leiderschaps-
stijl bij. Een plan om dit te realiseren lijkt te ontbreken. De visitatiecommissie 
beveelt aan om hier aandacht aan te besteden. 
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2.4  Observaties en aanbevelingen thema 3: organisatie in 
   samenwerking

Grote erkenning en waardering van externen en een hoge gunfactor
Het valt de commissie op dat de erkenning en waardering van externen voor VRBN 
groot zijn. De gunfactor is hoog. Externen zijn van mening dat VRBN er ‘staat als je 
ze nodig hebt’. Dit is in de ogen van de commissie een groot compliment. Partners 
van de veiligheidsregio voelen zich volwaardige partners en dat waarderen ze. 

Beeld van de veiligheidsregio is veel brandweer 
In de praktijk blijkt VRBN zich vooral als Brandweer Brabant-Noord te profileren 
en minder als Veiligheidsregio Brabant-Noord. Zowel de visitatiecommissie als de 
gesprekspartners zijn deze mening toegedaan. Het brandweerbeeld is krachtig 
en het is raadzaam om de kracht van de brandweer als uitvoeringsorganisatie te 
koesteren, maar de visitatiecommissie adviseert VRBN om zichzelf de vraag te 
stellen of het voorop stellen van het merk brandweer recht doet aan de opdracht, 
potentie en kracht van de veiligheidsregio als geheel. De indruk van betrokkenen, 
dat de brandweer een dominante rol speelt binnen VRBN, is mede een gevolg 
van het feit dat Brandweer Brabant-Noord de beheerorganisatie voor de 
veiligheidsregio vormt. Bestuurlijk wordt ervaren dat de brandweer hierdoor wellicht 
een te grote stempel drukt op bijvoorbeeld de agendasetting. 
De visitatiecommissie adviseert VRBN om naar deze aspecten nog eens kritisch 
te kijken en een ontwikkelslag te maken, die tevens aansluit bij de beweging 
naar een moderne crisisorganisatie, waarin integraliteit en het aangaan van 
samenwerkingsverbanden centraal staan. 

Doorontwikkeling naar een sterke, integraal opererende netwerkorganisatie
Zoals hiervoor aangegeven is de ervaring dat de focus van VRBN nog sterk 
brandweergericht is. De kolommen hebben vaak nog een eigen manier van doen, 
maar ze leren wel van elkaar en nemen goede voorbeelden van elkaar over, blijkt 
uit een van de interviews. 
Men is trots op de organisatie, maar men is tegelijkertijd van mening dat VRBN 
zich nog meer zou moeten ontwikkelen van een sterke uitvoeringsorganisatie naar 
een sterke netwerkorganisatie, waarin integraal kijken en werken centraal staan. 
De professionaliteit en vooral operationele kracht van de individuele kolommen 
zijn onbetwist en mogen in dit proces ook zeker herkenbaar blijven, zo blijkt uit de 
gesprekken. Het komt er echter op aan om breed te (blijven) kijken en de kracht 
van het samenspel, van het feit dat één plus één drie is, optimaal te benutten. 
De doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie is een beweging die tijd 
vraagt. De veranderkracht kan volgens geïnterviewden ‘van onderop’ komen, 
mits deze ‘van bovenaf’ gefaciliteerd wordt: personeel moet de vrijheid krijgen, 
geëquipeerd en gestimuleerd worden om de blik meer naar buiten te richten en 
kolomgrenzen te laten vervagen. In een interview geven medewerkers ook aan dat 
ze behoefte hebben aan meer onderlinge verbinding. Bij de werving van nieuwe 
medewerkers kan het accent gelegd worden op de competentie om te netwerken 
en te verbinden. De beweging richting netwerkorganisatie vraagt aandacht en 
investering in leiderschaps- en personeelsontwikkeling, maar ook een focus op 
procesmatig werken, waar VRBN al nadrukkelijk op inzet. Ook hele praktische 
oplossingen zijn gesuggereerd, zoals het inrichten van flexplekken, waardoor 
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mensen elkaar meer ontmoeten.
De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om te investeren in de doorontwikkeling 
naar een netwerkorganisatie, waarin het samenspel tussen de professionele 
kolommen onderling en met de omgeving blijvend voorop staat. 
Hierbij wil de visitatiecommissie niet ongenoemd laten dat integraal kijken en 
werken binnen veel organisatieonderdelen al gemeengoed begint te worden. 
De sectoren bedrijfsvoering en ondersteuning, evenementenorganisatie en 
bevolkingszorg zijn hierbij expliciet als positieve voorbeelden genoemd. Partners 
zien VRBN als een integraal opererende organisatie en zijn hier positief over. 

Zichtbare en volwassen bevolkingszorg 
Volgens de gemeenschappelijke regeling:
• coördineert VRBN de bevolkingszorgprocessen in de regio;
• neemt VRBN de hoofdstructuur bevolkingszorg en de organisatie van het pro-

ces crisiscommunicatie voor haar rekening. 
Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris 
gemeenten. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt hierbij gebruik van een eigen personele 
unie die op eenzelfde wijze is ingericht, opgeleid en geoefend. 
Er zijn in het kader van bevolkingszorg regionale expertteams actief, bestaande uit 
vijf tot vijftien ambtenaren in diverse functies vanuit de deelnemende gemeenten. 
De expertteams zijn elk verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie 
en uitvoering (inclusief opleiden, oefenen en trainen van functionarissen) 
van een hoofdproces binnen bevolkingszorg. Het gaat in totaal om zeven 
hoofdprocessen: communicatie, evacuatie, omgevingszorg, publieke zorg, 
slachtofferinformatiesystematiek, informatie en ondersteuning. 
De gemeenten zorgen ervoor dat de basiskennis crisisbeheersing van de 
functionarissen van de eigen gemeente (inclusief de leden van het college) op 
orde is. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke 
ambtenaren openbare orde en veiligheid.
De ondersteuning van de bevolkingszorgprocessen is in VRBN binnen de sector 
crisisbeheersing & rampenbestrijding belegd.
Bevolkingszorg heeft een apart budget en een eigen paragraaf in de begroting 
van VRBN. Bevolkingszorg is een vast agendapunt op het overleg van 
gemeentesecretarissen. 

Uit de interviews komt als algemeen beeld naar voren dat er veel waardering is 
voor de professionele en integrale benadering van bevolkingszorg. Bevolkingszorg 
moest aanvankelijk een been bijtrekken, maar heeft inmiddels een sterke en 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. Bevolkingszorg wordt in de interviews 
bestempeld als zichtbaar en volwassen. Medewerkers versterken elkaar en er is 
veel gespecialiseerde kennis en ervaring is de algemene opvatting. 

Investeren in verdere ontwikkeling van bevolkingszorg binnen gemeenten en 
VRBN
Toch liggen er ook uitdagingen. Er is sprake van trots, maar tegelijkertijd zijn 
er zorgen of de organisatie van bevolkingszorg wel robuust genoeg is met het 
oog op de toekomst. Geïnterviewden zijn van mening dat de capaciteit voor 
bevolkingszorg binnen de ambtelijke organisatie VRBN vergroot zou moeten 
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worden. Deze capaciteit is volgens hen waardevol en hard nodig. 
De visitatiecommissie beveelt aan om zowel binnen de gemeenten als binnen 
de veiligheidsregio in overleg met betrokkenen te investeren in de verdere 
ontwikkeling van bevolkingszorg. Bevolkingszorg is in de ogen van de commissie 
toe aan een volgende stap. Bovendien draagt een verdere versterking van 
bevolkingszorg bij aan het evenwicht tussen de kolommen en het beeld van een 
‘bredere veiligheidsregio’. 

GHOR is sterk op samenwerking 
In 2012 is gestart met het vormgeven van een samenwerking tussen het bureau 
GHOR Brabant-Noord en het bureau GHOR Midden- en West-Brabant. Dit had 
te maken met het nog altijd spelende vraagstuk van territoriale discongruentie, 
maar ook werden efficiency- en kwaliteitswinst voorzien. Aanvankelijk werd nog 
niet gewerkt volgens één gezamenlijk beleidskader, maar inmiddels is dat wel 
het geval, valt te lezen in de kenschets en zelfevaluatie. De medewerkers van de 
GHOR zijn in dienst van de GGD.
De GHOR zet nadrukkelijk in op samenwerking en netwerkvorming. Dit blijkt uit 
de documentatie, uit de interviews, maar ook uit de website van de GHOR, die 
de kracht van verbinding voorop stelt. In haar missie geeft de GHOR aan dat ze 
zichzelf ziet als dé verbinder van organisaties binnen de domeinen gezondheid, 
veiligheid en openbaar bestuur. 

Volgens geïnterviewden heeft de GHOR haar taakstelling gerealiseerd en is de 
basis van de witte kolom op orde, waardoor er inmiddels meer ruimte is om het 
netwerk beter te onderhouden en uit te breiden. In januari 2016 heeft een grote 
oefening (Outbreak) plaatsgevonden met instellingen in de gezondheidszorg met 
betrekking tot een scenario infectieziekte. Deze oefening was Brabant-breed. 
Er is veel enthousiasme over de GHOR, blijkt uit de visitatie. Mede door de 
samenwerking met GHOR Midden- en West-Brabant beschikt men over voldoende 
middelen om haar werk goed te doen en om te innoveren, aldus geïnterviewden. 
Er klinken echter geluiden dat de GHOR nog verder op sterkte gebracht zou 
kunnen worden. Er bestaat behoefte om het netwerk binnen de witte kolom, maar 
ook met andere kolommen verder te verstevigen. Vooral op strategisch niveau zou, 
zowel tussen de kolommen als binnen de witte kolom zelf, meer uitwisseling plaats 
kunnen vinden. Volgens de commissie duidt dit op een groot zelfkritisch vermogen 
en verdient dit waardering.
Er is sprake van een intensieve samenwerking met de GHOR Midden- en West-
Brabant. Er is tijdens de interviews aangegeven dat deze samenwerking verder 
zou kunnen worden uitgebreid naar een Brabant-brede samenwerking. Dat zou 
onder meer de onderlinge verbinding en de informatievoorziening ten goede 
komen, is de opvatting. 

Verken actief verdere samenwerking met partners om kwetsbaarheid te 
verminderen
Eerder in dit rapport is al aangegeven, dat het van belang is om het fundament van 
de organisatie te verstevigen om te zorgen dat VRBN ook in de toekomst aan de 
verwachtingen kan blijven voldoen. De visitatiecommissie beveelt aan om actief de 
samenwerking met partners te verkennen om de kwetsbaarheid van de organisatie 
te verminderen. De beweging die VBRN heeft ingezet om samenwerking met de 
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Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te onderzoeken past naar de mening van de 
visitatiecommissie binnen deze gedachte. 
Geïnterviewden zijn het er over het algemeen mee eens dat samenwerking 
de kwetsbaarheid van VRBN kan verminderen en met het oog op de toekomst 
noodzakelijk is. De kleinschaligheid van VRBN is in sommige opzichten een 
voordeel, maar brengt met zich mee dat de ruimte voor ontwikkeling en innovatie 
beperkt is, zo luidt de mening. 
Velen zijn ervan overtuigd dat er meer gezamenlijk opgepakt kan worden, dat 
er meer van elkaar geleerd kan worden en dat dat uiteindelijk winst oplevert. 
Over de vraag op welke gebieden samenwerking gezocht zou moeten worden 
(primaire processen, ondersteunende processen of losse thema’s), op welk niveau 
(regionaal, interregionaal of landelijk) en met wie (met andere regio’s of met 
gemeenten) verschillen echter de meningen. 
De term ‘samenwerking’ valt positief. Op de term ‘schaalvergroting’ wordt met 
enige huiver gereageerd. Daar komt bij dat de noodzaak van lokale binding bij 
betrokkenen hoog in het vaandel staat. 
Partners geven aan dat ze het op prijs zouden stellen als veiligheidsregio’s elkaar 
meer zouden opzoeken en meer uniformiteit van werken zouden betrachten. 

Burgerparticipatie 
Er is brede overeenstemming binnen én buiten VRBN dat het wenselijk is dat de 
veiligheidsregio een intensieve verbinding met de samenleving aangaat op het 
gebied van veiligheid. Ze zijn te spreken over de al eerder genoemde ‘broodjes 
brandweer’ en adviseren om de verbinding verder te verbreden en te versterken.
De verantwoordelijkheid van de burger bij preventie is voor velen duidelijk. Over de 
verantwoordelijkheid van de burger bij incidenten verschillen de meningen. 
Hoewel de termen ‘burgerparticipatie’ en ‘zelfredzaamheid ‘ in het Beleidsplan 
2016-2019 van VRBN in verschillende programma’s nadrukkelijk naar voren 
komen, bestaat bij een aantal geïnterviewden de indruk dat burgerparticipatie 
een onderwerp is dat vrijwel alleen vanuit het programma risicobeheersing wordt 
opgepakt. Daar heeft het onderwerp door extra capaciteit een impuls gekregen. 
Uit de voorbeelden die tijdens de interviews genoemd zijn kan worden afgeleid, 
dat veel betrokkenen nog enkel vanuit het perspectief van de brandweer 
naar burgerparticipatie kijken. Tegelijkertijd geven ze aan dat een thema als 
zelfredzaamheid in alle kolommen speelt. 
De visitatiecommissie beveelt aan om in gezamenlijkheid, met medewerkers, 
burgers, gemeente(rade)n en partners, te onderzoeken hoe VRBN de verbinding 
met de samenleving verder kan versterken. Betrokkenen van binnen en buiten de 
organisatie stellen het op prijs om hieraan een bijdrage te leveren. Soms gaat het 
hierbij om betrokkenen met een grote lokale verbondenheid, wat in dit kader een 
voordeel kan zijn. 
Tevens adviseert de visitatiecommissie om in gezamenlijkheid de reikwijdte van 
burgerparticipatie te onderzoeken en te verkennen hoe VRBN hier als brede 
veiligheidsregio, in al zijn dimensies, verdere betekenis en invulling aan kan geven. 
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Hoofdstuk 3: Algemeen beeld 
en aanbevelingen

Zonder tekort te willen doen aan de mooie en sterke punten die de visitatie-
commissie heeft ervaren, worden onderstaand de richtinggevende aanbeve-
lingen op een rij gezet die VRBN kunnen helpen in de verdere ontwikkeling 
van de organisatie. Het hoofdstuk start met een algemeen beeld en aanbeve-
lingen op de subvragen van VRBN, gevolgd door aanbevelingen per visitatie-
thema. 

Algemeen beeld: gefaseerd versterken vanuit een nieuwe toekomstgerichte 
metafoor

Fase één: ankerpunten verstevigen 
De commissie wil VRBN een gefaseerde aanpak adviseren waarbij de focus van 
intern perspectief geleidelijk verschuift naar extern perspectief. VRBN heeft met 
beperkte middelen veel bereikt. Er lijkt echter een grens bereikt waardoor duur-
zaamheid en continuïteit op het spel staan. Een eerste periode van ‘het verstevi-
gen van het fundament’, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verder op 
orde brengen van de interne organisatie acht de commissie daarom wenselijk en 
noodzakelijk. De commissie beveelt aan om oog te hebben voor de factoren die 
VRBN kwetsbaar maken, deze ter harte te nemen en met elkaar te werken aan 
oplossingen. Het is belangrijk dat hier voldoende tijd voor wordt genomen om zo 
richting en koers te kunnen bepalen en de voorwaarden te scheppen om zich als 
veiligheidsregio verder te kunnen ontwikkelen. Het leggen van een kansrijk funda-
ment is hiervoor een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde.

Fase twee: de externe beweging maken
Met het fundament op orde kan VRBN haar blik verder naar buiten richten om 
samen met haar partners te werken aan een integraal opererende netwerkorga-
nisatie die initiatief neemt, partijen bij elkaar brengt en midden in de samenleving 
staat. Het organiseren van dit samenspel en het in co creatie werken aan veiligheid 
is, naast noodzakelijk vanwege nieuwe typen rampen en crises, ook een kansrijke 
situatie voor VRBN om zichzelf te profileren als de moderne crisisbeheersingsorga-
nisatie passend bij deze nieuwe tijd en klaar voor de toekomst.

Tijd voor een nieuwe verbindende metafoor
De commissie beveelt VRBN daarom aan om de metafoor ‘het ijs is dun’ los te 
laten. De organisatie is in de basis doelmatig en efficiënt ingericht waardoor over-
wogen kan worden om een andere metafoor te omarmen die de nieuwe ambitie 
van de organisatie uitbeeldt. De metafoor ‘samenspel’ zou hierbij een uitstekend 
handvat kunnen bieden. In fase één het interne samenspel en samenhang orga-
niseren als opmaat om, in fase twee vanuit een gedegen fundament het externe 
samenspel en co creatie met tal van externe partijen vorm te geven. SAMENSPEL
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Aanbevelingen subvragen
Naast de gebruikelijke visitatiethema’s heeft VRBN een aantal vragen voorgelegd 
aan de visitatiecommissie. Deze zijn op de voorgaande pagina’s gedeeltelijk aan 
bod gekomen maar de commissie wil onderstaande aanbevelingen graag meege-
ven aan VRBN.  

Hoe zorgen we ervoor dat de veiligheidsregio voldoende aansluiting houdt bij ge-
meenten?
De 11 uitgangspunten hebben zowel op inhoud als proces een grote bijdrage 
geleverd aan mate van aansluiting tussen veiligheidsregio en gemeenten. Naast 
deze breed gedeelte observatie denkt de commissie dat de rol van de gemeen-
tesecretaris verlengd lokaal bestuur een zeer belangrijke is. Het succes van de 
huidige aansluiting hangt daarmee voor een aanzienlijk deel af van één persoon 
en de positie die zij binnen het stelsel bekleedt. De commissie adviseert om de 
onderlinge aansluiting meer ‘in het systeem’ te verankeren door bijvoorbeeld meer 
adoptiegroepen in te richten, ambtenaren onderling ‘stage’ te laten lopen of deze 
aansluiting op een andere wijze gestructureerd en duurzaam vorm te geven.  

Het ijs is dun: wat betekent dat in de praktijk en in het bijzonder voor de medewer-
kers?
Medewerkers ervaren dat er qua belasting een grens is bereikt waardoor duur-
zaamheid en continuïteit op het spel staan. Dit noodzaakt in de ogen van de 
commissie de fasering zoals hierboven voorgesteld. De commissie stelt voor om 
sterker te prioriteren, aandacht aan de interne organisatie te besteden en ruimte te 
maken voor ontwikkeling en innovatie. 

Hoe kan de veiligheidsregio burgerparticipatie actief vormgeven?
Zoals al eerder in dit rapport beschreven zijn geïnterviewden enthousiast over het 
versterken van de verbinding met de samenleving. De commissie adviseert om met 
medewerkers, burgers, gemeenteraden en partners in gezamenlijkheid te onder-
zoeken hoe VRBN als integrale veiligheidsregio hier verdere betekenis en invulling 
aan kan geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vormen van burgerpanels. Hier-
mee kan de externe beweging worden verrijkt en versterkt en bijdragen aan de stip 
op de horizon. Ook is het raadzaam om op zoek te gaan naar goede voorbeelden 
uit andere regio’s. 

Hoe staat het met de integraliteit van kijken en werken binnen VRBN?
Op het gebied van integraal werken ziet de commissie grote kansen voor VRBN. 
De organisatie VRBN profileert zich in ogen van velen nog te sterk als Brandweer 
Brabant-Noord. Ook externe partners geven aan integraliteit tussen de kolommen 
op prijs te stellen om daarmee breed naar moderne vraagstukken op het gebied 
van veiligheid te kunnen kijken. Door meer integraal te werken zal VRBN op termijn 
de moderne crisisbeheersingsorganisatie kunnen worden en zal het beter in staat 
zijn om in co creatie met haar partners te werken aan een veilige omgeving. 
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Aanbevelingen visitatiethema’s

Maatschappelijke opdracht
• De commissie is van mening dat door de 11 gemeentelijke uitgangspunten de 

betrokkenheid en het vertrouwen van gemeente(rade)n is toegenomen. Niet 
alle gesprekspartners hebben echter herkenning bij de 11 gemeentelijke uit-
gangspunten. De commissie beveelt aan om hier oog voor te hebben en indien 
nodig actie te ondernemen. 

• De visitatiecommissie ondersteunt de ambitie om de uitgangspunten op termijn 
aan te passen/te herzien. 

• Er bestaat behoefte om in de toekomst vaker met adoptieconstructies te wer-
ken. De visitatiecommissie beveelt aan om deze suggestie nader te verkennen. 

• VRBN kan winnen aan bestuurlijke sensitiviteit. Om agendastukken geschikt te 
maken voor behandeling in het bestuur en de gemeenteraden is vaak een ex-
tra slag nodig door ambtenaren van de gemeenten. VRBN zou ernaar moeten 
streven om deze rol zelf in te vullen, naar de mening van de visitatiecommissie. 
Ook geïnterviewden geven aan dat VRBN hierin nog stappen kan zetten. 

• De adviezen van VRBN met betrekking tot evenementen zijn in de ogen van 
geïnterviewden professioneel en gedegen, maar er bestaat behoefte aan een 
betere bestuurlijke vertaling en een betere aansluiting bij de behoeften van 
organisatoren van evenementen. Een speciaal aandachtspunt vormt het ver-
talen van risico’s naar het perspectief en de belangen van de bestuurder. De 
visitatiecommissie beveelt aan om deze gevoeligheid sterker te ontwikkelen en 
hierin stappen te zetten.  

• De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om aanvullende maatregelen, capaci-
teit of expertise te organiseren om de bestuurlijke en maatschappelijke sensiti-
viteit in de warme fase te versterken. Aan te bevelen is om de exacte behoefte 
eerst bestuurlijk op te halen.

• De visitatiecommissie adviseert VRBN om extra stappen te zetten om de om-
slag van een financiële naar een inhoudelijke dialoog verder te versterken en 
te bespoedigen. Hier is nadrukkelijk behoefte aan. 

• Ten aanzien van het huisvestigingsdossier is het van belang dat VRBN het 
dossier inhoudelijk en vanuit kwaliteit beargumenteert en burgemeesters op 
bijpassende wijze ondersteunt. 

• De commissie beveelt VRBN aan om de metafoor ‘het ijs is dun’ los te laten. 
De organisatie is in de basis doelmatig en efficiënt ingericht waardoor over-
wogen kan worden om als nieuwe metafoor “samenspel” te omarmen. Deze 
metafoor geeft naar mening van de commissie een beeld dat aansluit bij de 
nieuwe ambitie en ontwikkelopgave van de organisatie. 

• De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om zich volop naar buiten te bege-
ven, initiatief te nemen, partijen bij elkaar te brengen, netwerken te ontwik-
kelen en het voortouw te nemen in het voeren van een nieuwe manier van 
maatschappelijke dialoog. Met andere woorden: het extern leiderschap op het 
gebied van fysieke veiligheid verder uit te bouwen.

•	 De visitatiecommissie adviseert VRBN om het organiseren van burgerpanels in 
overweging te nemen en zich hierbij nadrukkelijk als brede veiligheidsregio te 
profileren. 

• Partners voelen behoefte om samen met VRBN te kijken naar nieuwe risico’s 
die zich in de toekomst kunnen voordoen. Ze stellen het op prijs om aan de 
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voorkant betrokken te worden bij het verkennen van scenario’s, het ontwikke-
len van voorstellen, het uitwerken van ideeën, het maken van beleidsplannen. 
Dit kan via het model van co creatie, in wisselende coalities, afhankelijk van 
het onderwerp. De visitatiecommissie beveelt aan om op deze behoefte in te 
spelen.

• De visitatiecommissie adviseert VRBN om ambassadeurs te zoeken die ideeën 
en ontwikkelingen samen met de veiligheidsregio willen uitdragen.

Leiderschap en verandervermogen
• De visitatiecommissie waarschuwt nadrukkelijk dat de rek er bij de medewer-

kers uit is en beveelt aan om hier oog voor te hebben. Er is een grens bereikt. 
• De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om met elkaar het fundament van de 

organisatie te verstevigen om te zorgen dat de VRBN ook in de toekomst aan 
de verwachtingen kan blijven voldoen. 

• Er bestaat een breed gevoelde behoefte aan een duidelijk wenkend per-
spectief, dat aangeeft waar VRBN op de korte, middellange en lange termijn 
naartoe wil. De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan en in gezamenlijkheid een helder, goed gemotiveerd 
toekomstbeeld te schetsen.

• Het zoeken van samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt 
als een van de oplossingen gezien om het fundament van de organisatie 
robuuster te maken. Hier is begrip en draagvlak voor, maar niet iedereen 
heeft helder op het netvlies of en zo ja, welke visie hieraan ten grondslag ligt. 
Samenwerking mag geen doel op zich zijn. De visitatiecommissie adviseert om 
hier aandacht aan te besteden.  

• De visitatiecommissie adviseert VRBN om realistische doelen te stellen en bij-
behorende randvoorwaarden in te vullen, op korte termijn prioriteiten te stellen 
en stevige keuzes te maken. Dit betekent niet alleen verwoorden van ambities, 
maar ook helder uitleggen wat de organisatie niet (meer) doet.

• De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om het toekomstbeeld, de gestelde 
doelen en gemaakte keuzes voortdurend helder te communiceren. Dit helpt 
voorkomen dat organisatiedoelen verschillend of persoonlijk worden inge-
kleurd.  

• Het verdient aanbeveling om tijd en ruimte te nemen om vaker op afstand te 
gaan staan, met elkaar de situatie te beschouwen en waar nodig de koers aan 
te passen. Het past om met een open blik naar de organisatie te (blijven) kijken 
om te zien waar zaken anders en slimmer georganiseerd kunnen worden. 
(Nieuwe) mensen op nieuwe posities kunnen voor een frisse wind zorgen. Er 
is veel talent en er zijn veel ideeën om dingen anders te doen. De visitatiecom-
missie beveelt aan om hier gebruik van te maken. 

• De commissie is van mening dat het loont om meer te investeren in de per-
soonlijke ontwikkeling van medewerkers.  

• De visitatiecommissie adviseert om proces- en resultaatsturing binnen VRBN 
verder te ontwikkelen. Volgens geïnterviewden ontbreekt een plan om resul-
taatsturing te realiseren. De visitatiecommissie beveelt aan om hier aandacht 
aan te besteden.
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Organisatie in samenwerking
•	 De visitatiecommissie raadt VRBN aan om zichzelf de vraag te stellen of het 

voorop stellen van het merk brandweer recht doet aan de opdracht, potentie en 
kracht van de veiligheidsregio als geheel. De indruk van geïnterviewden, dat 
de brandweer een dominante rol speelt binnen VRBN, is mede een gevolg van 
het feit dat Brandweer Brabant-Noord de beheerorganisatie voor de veilig-
heidsregio vormt. Bestuurlijk wordt ervaren dat de brandweer hierdoor wellicht 
een te grote stempel drukt op bijvoorbeeld de agendasetting. 

• De visitatiecommissie adviseert VRBN om naar deze aspecten nog eens 
kritisch te kijken en een ontwikkelslag te maken, die tevens aansluit bij de be-
weging naar een moderne crisisorganisatie, waarin integraliteit en het aangaan 
van samenwerkingsverbanden centraal staan.

• De visitatiecommissie beveelt VRBN aan om te investeren in de doorontwikke-
ling naar een netwerkorganisatie, waarin het samenspel tussen de professio-
nele kolommen onderling en met de omgeving blijvend voorop staat.

• Er is veel waardering voor de professionele en integrale benadering van 
bevolkingszorg. Geïnterviewden bestempelen bevolkingszorg als zichtbaar 
en volwassen. Toch zijn er zorgen of de organisatie van bevolkingszorg wel 
robuust genoeg is met het oog op de toekomst. De visitatiecommissie beveelt 
aan om zowel binnen de gemeenten als binnen de veiligheidsregio in overleg 
met betrokkenen te investeren in de verdere ontwikkeling van bevolkingszorg. 
Bevolkingszorg is in de ogen van de commissie toe aan een volgende stap. 
Bovendien draagt een verdere versterking van bevolkingszorg bij aan het 
evenwicht tussen de kolommen en het beeld van een ‘bredere veiligheidsre-
gio’.

• De visitatiecommissie beveelt aan om actief de samenwerking met partners te 
verkennen om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen.

• De visitatiecommissie beveelt aan om in gezamenlijkheid met medewerkers, 
burgers, gemeente(rade)n en partners te onderzoeken hoe VRBN de verbin-
ding met de samenleving verder kan versterken. Tevens adviseert de visita-
tiecommissie om in gezamenlijkheid de reikwijdte van burgerparticipatie te 
onderzoeken en te verkennen hoe VRBN hier als brede veiligheidsregio in al 
haar dimensies verdere betekenis en invulling aan kan geven.



30 31





 
 
 
 

AGP 12 ABVRBN 20170707 Voorstel Distributie Jodiumprofylaxe Pagina 1 van 2 

 
 
 
 
 
 

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 3 

Steller : Karin van Esch Onderwerp : Distributie Jodiumprofylaxe 
 

Algemene toelichting 

De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met 
een kernreactor (een stralingsincident). De Minister van VWS heeft besloten tot voorbereiding 
van jodiumprofylaxe en uitvoering van predistributie van jodiumtabletten. De distributie en 
risicocommunicatie, inclusief goede en snelle respons op gezondheidskundige en medische 
vragen die tijdens de predistributie ontstaan, wordt vanuit de Rijksoverheid uitgevoerd.  
 
In verschillende delen van Nederland (waaronder een groot deel van de provincie Noord-
Brabant) worden op dit moment maatregelen voorbereid. Naast schuilen en evacueren is 
jodiumprofylaxe een van de drie maatregelen die kan worden ingezet ten tijde van een 
stralingsincident. Met jodiumprofylaxe wordt de inname van tabletten stabiel jodium bedoeld. 
Door middel van jodiumprofylaxe vermindert de opname van radioactief jodium in de schildklier. 
Bij distributie is deels sprake van predistributie en deels sprake van nooddistributie. 
 
Predistributie 
Vrijdag 21 april heeft staatssecretaris Van Rijn de Kamerbrief over Jodiumprofylaxe naar de 
Tweede Kamer verzonden. De brief vindt u in de bijlagen.  
De overheid verspreidt per post vanaf september 2017 jodiumtabletten. Tot de doelgroep voor 
predistributie van jodiumprofylaxe behoren, afhankelijk van de afstand tot een kerncentrale 
mensen tot 40 jaar en zwangeren (zone van 20 km) en mensen tot 18 jaar en zwangeren (zone 
van 20-100 km). Communicatie en logistiek worden vanuit de Rijksoverheid uitgevoerd.  
 
Over hoe de predistributie richting bijzondere locaties zal verlopen, worden momenteel nadere 
afspraken gemaakt met VWS. Bijzondere locaties zijn o.a. scholen, kinderopvanglocaties, 
zorginstellingen, hotels en campings.  
 
VWS heeft inmiddels een selectie gemaakt van gemeenten die in aanmerking komen voor 
predistributie/nooddistributie. Zie hiervoor de bijlagen. Een aantal gemeenten bevindt zich deels 
in de zone van 20-100 km rondom een kerncentrale. Landelijk is afgesproken dat als een deel van 
een gemeente binnen de cirkel valt, de predistributie in de gehele gemeente wordt uitgevoerd.  
 
Informatie is terug te vinden zijn op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. De veiligheidsregio’s 
en GGD’en sluiten aan op de communicatiemiddelen van de Rijksoverheid. 
 
Nooddistributie 
Nooddistributie is een extra service van de overheid om het voor doelgroepen die deze 
jodiumtabletten nog niet gehad hebben (zoals forenzen/toeristen) of mensen die de tabletten 
kwijt zijn nog mogelijk te maken om jodiumtabletten te verkrijgen. De (voorbereiding op) en 
uitvoering van de nooddistributie is een expliciete verantwoordelijkheid van de 
Veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s ontwikkelen hiertoe een operationeel plan dat eind 
2017 geïmplementeerd moet kunnen worden. 
 
 

Voorstel     
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Voor de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabantis een projectgroep 
(GHOR, GGD, veiligheidsregio’s) opgericht die de voorbereidingen treft voor de uitvoering van het 
landelijk beleid.  
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Mededeling aan het Dagelijks Bestuur  26 juni 2017 

Kennisname Algemeen Bestuur  7 juli 2017 

 

Voorstel 

 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de predistributie en voorbereidingen 
van nooddistributie van Jodiumprofylaxe, 
 

Akkoord Ja  Nee   

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

Bijlage(s) 

 

1. Kamerbrief Uitvoering distributie jodiumtabletten 
2. Factsheet Jodiumprofylaxe 
3. Overzicht gemeenten jodiumprofylaxe per provincie 

 



Factsheet

Jodiumprofylaxe

Definities
Jodiumprofylaxe is het preventief slikken van 
jodium(tabletten) om de opslag van radioactief jodium in  
de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

Predistributie is het uitdelen van tabletten aan vooraf 
bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute dreiging is   
van een kernongeval of lozing van radioactief jodium. 

Nooddistributie is het uitdelen van jodiumtabletten bij een 
concrete dreiging van een lozing van radioactief jodium of 
kernongeval aan mensen die (nog) geen beschikking hebben 
over jodiumtabletten.

Stand van zaken
De minister van Economische Zaken heeft op 2 juli 2014 aan 
de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe in grotere 
regio’s moet worden voorbereid. Om op het moment van een 
kernongeval dezelfde maatregelen te kunnen treffen als onze 
buurlanden (harmonisatie). Dit besluit is in lijn met 
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie 
Agentschap (IAEA). 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
heeft op 8 maart 2016 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij 
voor alle doelgroepen die er baat bij hebben jodiumtabletten 
beschikbaar stelt. Dit gebeurt door middel van predistributie 
en nooddistributie.

De afgelopen maanden heeft VWS, in overleg met 
vertegenwoordigers en deskundigen van onder andere 
veiligheidsregio’s, GGD GHOR NL en andere ministeries, een 
plan van aanpak voor de predistributie van jodiumtabletten 
uitgewerkt. Nu hierover overeenstemming is bereikt, kan VWS 
zich met de verschillende partijen gaan richten op 
de daadwerkelijke distributie van jodiumtabletten.

Om het bereik van de predistributie zo groot mogelijk te 
maken, is het belangrijk dat de distributie niet in de 
vakantiemaanden plaatsvindt. Daarom kiest VWS ervoor om 
de predistributie in september 2017 uit te voeren.



Doelgroepen jodiumprofylaxe
In de eerste ring rondom een kernreactor zijn mensen tot en 
met 40 jaar en zwangere vrouwen aangewezen als de groep
die over jodiumtabletten moeten beschikken.

In de tweede ring rondom een kernreactor zijn mensen tot 
18 jaar en zwangere vrouwen aangewezen als groep die over 
jodiumtabletten moeten beschikken.

Zwangere vrouwen krijgen jodiumtabletten primair 
aangeboden ter bescherming van het ongeboren kind.

De indeling van mensen (in leeftijdscategorieën en de afstand 
waarop iemand van een kernreactor woont) heeft te maken 
met de volgende twee factoren:

• Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans is op het ontstaan 
van schildklierkanker als gevolg van blootstelling aan 
radioactief jodium. 

• De risico’s op bijwerkingen bij het innemen van 
jodiumtabletten nemen toe naarmate mensen ouder 
worden. Denk daarbij aan de ontwikkeling van allergieën of 
functiestoornissen van de schildklier.

Bij een kernongeval neemt het risico op besmetting met 
radioactief jodium af naarmate mensen verder van een 
kernreactor wonen:

• De schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor 
radioactief jodium dan die van volwassenen. Zij hebben dus 
het meeste baat bij de beschermende werking van 
jodiumtabletten.

De jodiumtabletten zijn na de predistributie verkrijgbaar bij 
apotheken en drogisterijen. Zwangere vrouwen kunnen daar 
jodiumtabletten kopen. Ook andere mensen die niet in de 
doelgroep vallen, maar wel jodiumtabletten willen 
aanschaffen, krijgen zo de mogelijkheid om jodiumtabletten 
in huis te halen.

Figuur 1      
Kilometerbepaling per kernreactor

Locatie 

kernreactor Type

Eerste ring

(0 t/m 40 jaar en 

zwangeren)

Tweede ring

(0-18 jaar en 

zwangeren)

Borssele Kerncentrale 20 km 100 km

Doel 

(België)

Kerncentrale 20 km 100 km

Tihange 

(België)

Kerncentrale nvt 100 km

Mol 

(België)

Onderzoeks-

reactor

20 km nvt

Emsland 

(Duitsland)

Kerncentrale 25 km 100 km

Petten Onderzoeks-

reactor

nvt 3 km

Delft Onderzoeks-

reactor

nvt 0,5 km

Predistributie jodiumtabletten
In de eerste ringen rondom de kerncentrales Borssele,   
Doel en Emsland zijn de jodiumtabletten grotendeels al 
gedistribueerd. In een aantal gemeenten in Zeeland en 
Midden-West-Brabant waar dat nog niet is gebeurd, krijgen 
mensen tot en met 40 jaar de jodiumtabletten per post 
thuisgestuurd. 

In de tweede ringen rondom de kerncentrales Borssele, Doel, 
Tihange en Emsland en de onderzoeksreactor Delft krijgen 
alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten 
thuisgestuurd. Rondom de onderzoeksreactor in Petten heeft 
al predistributie plaatsgevonden.

In totaal gaat het om ongeveer 1,4 miljoen huishoudens die 
allemaal in één en dezelfde week de jodiumtabletten thuis 
ontvangen.

Elk huishouden met mensen uit de doelgroepen ontvangt   
(op naam) een informatiepakket met daarin het doosje met 
de jodiumtabletten, begeleidende brief en een 
informatiekaart.

Zwangere vrouwen kunnen via de verloskundige en/of 
gynaecoloog informatie krijgen over jodiumtabletten.



Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderopvanglocaties 
of hulpdiensten kunnen jodiumtabletten in voorraad opslaan. 
De veiligheidsregio inventariseert de behoefte. Op basis 
daarvan stelt VWS de jodiumtabletten beschikbaar.

VWS ontwikkelt momenteel diverse communicatiemiddelen. 
Deze worden met de betrokken partijen afgestemd. Tijdens de 
week van de predistibutie (en daarna) zal alle informatie terug 
te vinden zijn op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Nooddistributie jodiumtabletten
Tijdens een kernongeval of geplande lozing van radioactief 
jodium organiseert de daartoe bevoegde veiligheidsregio de 
nooddistributie van jodiumtabletten.

Alle direct betrokken veiligheidsregio’s werken een 
operationeel plan uit, welke volgens planning eind 2017 
geïmplementeerd kan worden. 

Hierbij geldt het volgende uitgangspunt:

• Alle huishoudens met mensen uit de doelgroep binnen een 
gemeente moeten op één locatie bij hen in de buurt 
jodiumtabletten kunnen afhalen, mocht dat voor hen 
noodzakelijk zijn.

Door de combinatie van predistributie en nooddistributie 
worden de jodiumtabletten grondig verspreid. Zo is er tijdens 
een kernongeval of geplande lozing van radioactief jodium 
minder acute vraag naar jodiumtabletten. Er zijn dan genoeg 
jodiumtabletten bij de inwoners van gemeenten voorradig.

Belangrijkste betrokken partners
• Veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten
• Apotheken en drogisterijen
• Gynaecologen en verloskundigen
• Huisartsen en internisten
• IenM, VenJ en ANVS
• RIVM en NVIC
• IFV en RvIG
• Overige ministeries

Werking jodiumprofylaxe
Het menselijk lichaam slaat jodium op in de schildklier. De 
schildklier regelt de stofwisseling in het lichaam.

Als radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier, kan 
het op termijn zorgen voor schade aan de schildklier. Denk 
bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op schildklierkanker.

Het preventief slikken van jodiumtabletten zorgt ervoor dat 
de schildklier verzadigd wordt met stabiel jodium. Hierdoor 
wordt het radioactieve jodium dat mensen binnenkrijgen niet 
opgeslagen in de schildklier, maar juist afgescheiden.

Als de tabletten in de periode van 12 uur voor het contact met 
het radioactieve jodium worden ingenomen, wordt de opslag 
van radioactief jodium maximaal geblokkeerd. De schildklier 
is dan beschermd.

Inname van jodiumtabletten na contact met radioactief 
jodium heeft een beperkt effect doordat het voor een kleinere 
blokkade van radioactief jodium zorgt.

Figuur 2        
De eerste en tweede ring in kaart

http://www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl
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Geachte Voorzitter,  

In de brief van 2 juli 2014 heeft de minister van Economische Zaken u 

geïnformeerd over zijn besluit om de interventiewaarden voor nucleaire incidenten 

af te stemmen op de waarden in Duitsland en België.1 Het is belangrijk dat 

mensen zichzelf kunnen beschermen tegen schadelijke stoffen die kunnen 

vrijkomen bij een nucleair incident. Daarom heeft de minister in haar brief aan de 

Kamer d.d. 8 maart 2016 aangegeven de maatregel jodiumprofylaxe voor te 

bereiden en daarbij gebruik te willen maken van een combinatie van predistributie 

en distributie op het moment van een verwachte uitstoot van radioactief jodium 

(hierna: nooddistributie). De doelgroep van deze maatregel betreft in de eerste 

ring rondom een kerncentrale mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen 

(voor het ongeboren kind) en in de tweede ring mensen tot 18 jaar en zwangere 

vrouwen. Bij een nucleair incident zal op grotere afstand van de bron sprake zijn 

van een geringe blootstelling aan radioactief jodium. Daarom is er geen reden om 

op grotere afstand van de bron iedereen tot 40 jaar te voorzien van 

jodiumtabletten. De schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor 

radioactief jodium, waardoor ook op grotere afstand en bij een geringe 

blootstelling, jodiumtabletten voor deze kinderen wel effectief kunnen zijn. 

De afgelopen periode heb ik in overleg met vertegenwoordigers en deskundigen 

van onder andere veiligheidsregio’s, apotheken en andere departementen een plan 

van aanpak opgesteld. Ik heb een factsheet op laten stellen met de belangrijkste 

punten uit dit plan van aanpak. Deze factsheet is als bijlage aan deze brief 

toegevoegd. 

Om voor de predistributie van jodiumtabletten de doelgroepen 0 tot en met 40 in 

de eerste ring rondom een kerncentrale en 0 tot 18 jaar in de tweede ring te 

bereiken, zal gebruik worden gemaakt van huis-aan-huis verstrekking van 

jodiumtabletten per post. Om de adressen van de mensen uit de doelgroep te 

verkrijgen, dient VWS gebruik te maken van de diensten van de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens (hierna: RvIG).  

                                                
1 Kamerstukken II 2013/14, 32 645, 60 (Kamerbrief) 
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Zwangere vrouwen zullen informatie over jodiumprofylaxe ontvangen via de 

verloskundige/gynaecoloog, waarna zij de jodiumtabletten bij de apotheek of 

drogisterij kunnen aanschaffen.  

De komende tijd zal de distributie van jodiumtabletten worden voorbereid. 

Daarnaast wordt er regionaal een operationeel plan voor de nooddistributie 

uitgewerkt. Dit zal in overleg met de betrokken partijen gebeuren. Om de 

effectiviteit van de predistributie zo groot mogelijk te laten zijn, zal deze huis-aan-

huis distributie, mede gelet op de communicatie over de maatregel, niet in de 

zomermaanden plaatsvinden. Daarom is gekozen om de predistributie in 

september 2017 uit te voeren.  

Met de distributie van jodiumtabletten zorgen we ervoor dat we in geval van een 

nucleair incident de maatregel jodiumprofylaxe op een vergelijkbare manier 

kunnen inzetten als België en Duitsland. Deze maatregel draagt daarmee bij aan 

een geharmoniseerde aanpak van de maatregelen met België en Duitsland bij een 

kernongeval. 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 
drs. M.J. van Rijn 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 

 

Gemeenten in een eerste ring rondom een kerncentrale 

Personen tot en met 40 krijgen/hebben jodiumtabletten 

Provincie Noord-Brabant 

Bergeijk 

Bergen op Zoom 

Bladel 

Eersel 

Reusel-De Mierden 

Roosendaal 

Woensdrecht 

Provincie Overijssel 

Dinkelland 

Losser 

Provincie Zeeland 

Borsele 

Goes 

Hulst 

Kapelle 

Middelburg 

Reimerswaal 

Sluis 

Terneuzen 

Veere 

Vlissingen 

Noord-Beveland 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeenten in een tweede ring rondom een kerncentrale 

Personen tot 18 krijgen/hebben jodiumtabletten 

Provincie Drenthe 

Aa en Hunze 

Assen 

Borger-Odoorn 

Coevorden 

Emmen 

Hoogeveen 

Meppel 

Midden-Drenthe 

Noordenveld 

Tynaarlo 

Westerveld 

De Wolden 

Provincie Flevoland 

Dronten 

Noordoostpolder 

Provincie Friesland  

Heerenveen 

Ooststellingswerf 

Opsterland 

Weststellingswerf 

Provincie Gelderland 

Aalten 

Apeldoorn 

Berkelland 

Bronckhorst 

Brummen 

Buren 

Culemborg 

Doesburg 

Doetinchem 

Elburg 

Epe 

Geldermalsen 

Hattem 

Heerde 

Lingewaal 

Lochem 

Maasdriel 

Montferland 

Neerijnen 



Nunspeet 

Oldebroek 

Oost Gelre 

Oude Ijsselstreek 

Rheden 

Rozendaal 

Tiel 

Voorst 

West Maas en Waal 

Winterswijk 

Zaltbommel 

Zevenaar 

Zutphen 

Provincie Groningen 

Appingedam 

Bedum 

Bellingwedde 

Delfzijl 

Groningen 

Haren 

Hoogezand-Sappemeer 

Leek 

Loppersum 

Marum 

Menterwolde 

Oldambt 

Pekela 

Slochteren 

Stadskanaal 

Ten Boer 

Veendam 

Vlagtwedde 

Provincie Limburg 

Beek 

Beesel 

Brunssum 

Echt-Susteren 

Eijsden-Margraten 

Gulpen-Wittem 

Heerlen 

Kerkrade 

Landgraaf 

Leudal 

Maasgouw 

Maastricht 

Meerssen 

Nederweert 



Nuth 

Onderbanken 

Peel en Maas 

Roerdalen 

Roermond 

Schinnen 

Simpelveld 

Sittard-Geleen 

Stein 

Vaals 

Valkenburg aan de Geul 

Voerendaal 

Weert 

Provincie Noord-Brabant 

Aalburg 

Alphen-Chaam 

Asten 

Baarle-Nassau 

Bernheze 

Best 

Boxtel 

Breda 

Cranendonck 

Deurne 

Dongen 

Drimmelen 

Eindhoven 

Etten-Leur 

Geertruidenberg 

Geldrop-Mierlo 

Gilze en Rijen 

Goirle 

Haaren 

Halderberge 

Heeze-Leende 

Helmond 

Heusden 

Hilvarenbeek 

Laarbeek 

Loon op Zand 

Meierijstad 

Moerdijk 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Oirschot 

Oisterwijk 

Oosterhout 

Oss 

Rucphen 



s-Hertogenbosch 

Sint-Michielsgestel 

Someren 

Son en Breugel 

Steenbergen 

Tilburg 

Uden 

Valkenswaard 

Veldhoven 

Vught 

Waalre 

Waalwijk 

Werkendam 

Woudrichem 

Zundert 

Provincie Noord-Holland 

Schagen 

Provincie Overijssel 

Almelo 

Borne 

Dalfsen 

Deventer 

Enschede 

Haaksbergen 

Hardenberg 

Hellendoorn 

Hengelo (O) 

Hof van Twente 

Kampen 

Oldenzaal 

Olst-Wijhe 

Ommen 

Raalte 

Rijssen-Holten 

Staphorst 

Steenwijkerland 

Tubbergen 

Twenterand 

Wierden 

Zwartewaterland 

Zwolle 

Provincie Utrecht 

Houten 

IJsselstein 

Montfoort 



Lopik 

Nieuwegein 

Oudewater 

Utrecht 

Vianen 

Wijk bij Duurstede 

Woerden 

 

Provincie Zeeland 

Schouwen-Duiveland 

Tholen 

Provincie Zuid-Holland 

Alblasserdam 

Albrandswaard 

Alphen aan den Rijn 

Barendrecht 

Binnenmaas 

Bodegraven-Reeuwijk 

Brielle 

Capelle aan den Ijssel 

Cromstrijen 

Delft 

Dordrecht 

Giessenlanden 

Goeree-Overflakkee 

Gorinchem 

Gouda 

Hardinxveld-Giessendam 

Hellevoetsluis 

Hendrik-Ido-Ambacht 

Kaag en Braassem 

Katwijk 

Korendijk 

Krimpen aan den Ijssel 

Krimpenerwaard 

Lansingerland 

Leerdam 

Leiden 

Leiderdorp 

Leidschendam-Voorburg 

Maassluis 

Midden-Delfland 

Molenwaard 

Nieuwkoop 

Nissewaard 

Noordwijk 

Oegstgeest 

Oud-Beijerland 



Papendrecht 

Pijnacker-Nootdorp 

Ridderkerk 

Rijswijk 

Rotterdam 

Schiedam 

s-Gravenhage 

Sliedrecht 

Strijen 

Teylingen 

Vlaardingen 

Voorschoten 

Waddinxveen 

Wassenaar 

Westland 

Westvoorne 

Zederik 

Zoetermeer 

Zoeterwoude 

Zuidplas 

Zwijndrecht 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2017 Bijlage : 1 

Steller : 

A. Hellings /  
R. Langeveld Onderwerp : verkoop pand GMC 
 

Algemene toelichting 

Bij de realisering van de samenvoeging van de meldkamer Brabant-Noord (GMC-BN) met die van de 
meldkamer Brabant-Zuidoost (MK-BZO) is er voor gekozen de nieuwe meldkamer Oost-Brabant te 
huisvesten in het huidige GMC-pand aan de Gruttostraat 10 in ’s-Hertogenbosch. 
 
De Veiligheidregio Brabant-Noord is eigenaar van dit pand. Het GMC is onderdeel van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. De vertegenwoordiger van de Nationale Politie 
voor de regionale eenheid Oost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het GMC en 
zal ook de nieuwe meldkamer Oost-Brabant (MKOB) faciliteren en de verbouw realiseren. 
 
De verwachting is dat met de nadere uitwerking van het ‘Transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ de 
Nationale Politie op termijn (2020), verantwoordelijk wordt voor zowel de facilitaire infrastructurele 
voorziening inclusief ‘112-centrale’ en voor alle meldkamertaken voor alle hulpverleningsdiensten. Het ligt 
daarom voor de hand het pand t.z.t. over te dragen aan de Nationale Politie. 
 
Ook al is de Nationale Politie mede-eigenaar van het pand, doordat ze deelneemt in de GR, ziet men binnen 
de Nationale Politie geen mogelijkheid om dit specifiek geval binnen haar eigen organisatiestructuur in beeld 
te krijgen en te houden. Hierdoor is het in de praktijk erg moeilijk om de verbouwing en het beheer van het 
pand te realiseren. Vanwege het simpele feit dat de werkprocessen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden niet passen op dit specifieke geval. Als de Veiligheidsregio nu al het het pand aan de 
Gruttostraat aan de Nationale Politie verkoopt zal dit er toe leiden dat het verbouwingsproces en het beheer 
van het pand soepel verloopt. 
 
Verkoopvoorwaarde 

Voor de Veiligheidsregio is er wel een belangrijke voorwaarde voor de overdracht van het pand, dat is dat de 
Nationale Politie nu en in de toekomst het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) en de opschalingsruimten op 
basis van het regionaal crisisplan blijft faciliteren en zoveel mogelijk meewerkt aan toekomstige wijzingen 
hierin. Het actuele crisisplan Brabant-Noord 2016-2019 is de basis voor de crisisbeheersingsorganisatie. Dit 
plan is samen met de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost totstandgekomen en gebaseerd op het landelijk 
Referentiekader Regionaal Crisisplan en op de voorgenomen wijzigingen ervan. 
 
Het RCC betreft het geheel van de werkruimten van:  

 het Regionaal Operationeel Team (ROT), 

 de staf-secties informatiemanagement en recourcemanagement, 

 de secties van brandweer, GHOR, bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) politie en defensie, 

 de actiecentra van brandweer, GHOR, bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) en Politie 
(SGBO) 

 de werkplekken bestemd voor de crisispartners aangesloten bij het ROT, 

 noodzakelijke overlegruimte(n) t.b.v. overleg tussen taakhoofden uit de actiecentra. 
 
Het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) en de opschalingsruimten voor Brandweer en Crisiscommunicatie 
maken onderdeel uit van het definitief ontwerp voor de inrichting van de MKOB. 
 

Voorstel     

AGP  13      
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Verkoopwaarde, boekwaarde GMC 

In de jaarrekening van onze Veiligheidsregio staat de boekwaarde van dit pand en de grond verwerkt onder 
de vaste activa van het GMC. Ten behoeve van de financiering van dit pand is een geldlening aangetrokken 
bij de Nationale Politie. 
 
 
Vaste activa  31-12-2016 GMC 

bedragen *  € 1

Boekwaarde

31-12-2015

Investeringen / 

overnames

Desinvesteringen

(/Boekwaardeverlies)

Afschrijvingen Boekwaarde

31-12-2016

gronden en terreinen 247.257              -                              247.257              

bedrijfsgebouwen 2.781.851           -                              101.276                2.680.575           

vervoermiddelen 31.572                -                              7.136                   24.436                

machines, apparaten en installaties 311.179              32.538                     -345                        118.592                225.470              

overige materiële vaste activa 230.518              315.871                   -285                        137.780                408.894              

Totaal 3.602.377           348.409                   -630                        364.784                3.586.632           

Vaste activa GMC

 
 
 
Specificatie activa en afschrijvingen tot 1-7-2017 

Activanr Categorie Omschrijving termijn Datum in

 gebruik

Aanschaf

waarde

BW per 

31-12-2016

Jaarlijkse

afschrijving

Afschr tot 

1-7-2017

BW per

30-06-2017

  5090001100 400    grond gebouw gmc 01-07-2003 247.257 247.257 0 0 247.257

  5090000800 405    nieuwbouw gmc (bouwkosten) 40 01-07-2003 4.025.173 2.666.677 100.629 50.315 2.616.363

  5090003200 410    aanpassen kleedruimtes 32,25 21-04-2006 20.846 13.898 646 323 13.574

4.046.020 2.680.575 101.276 2.629.937

grond gebouw gmc 247.257

nieuwbouw gmc (bouwkosten) 2.616.363

Verkoopprijs 2.863.620
 

 
 
Geldlening GMC 

Langlopende schulden GMC bedragen * € 1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Soort

geld-

lening

Datum 

opname 

geldlening

Loop-

tijd

Oorspr. 

Bedrag 

geldlening

Restant 

geldlening 

Lang. Schuld

Nieuw aan 

te trekken 

geldlening

Aflossing 

2015

Restant 

geldlening 

Lang. Schuld

Rente 

perc.

Rente 

Boekjaar

Naam geldgever 01-01-2016 31-12-2016 2016

Nationale Politie onderhands 18-12-13 5 2.858       2.858          -           2.858          1,10% 31          

2.858       2.858          -              -           2.858          31          

Waarvan af te lossen op korte termijn (2017): -                 

2.858           
 
Concept Intentieverklaring 

In de bijlage vindt u een concept intentieverklaring t.b.v. de verkoop van het pand tegen boekwaarde. De 
afschrijvingslasten van het pand en van de verbouwingskosten vormen onderdeel van de exploitatiekosten 
van het GMC en worden net als nu doorbelast aan de deelnemende partijen.  
 
 
Het dagelijks bestuur heeft de regionaal commandant een volmacht gegeven om besluiten te nemen en deze 
te verrichten met betrekking tot een verkoopovereenkomst, de akte van levering en eventuele andere 
overeenkomsten die nodig zijn om de overdracht van het beoogde pand mogelijk te maken. 
Bij afwezigheid van de gevolmachtigde functionaris geldt de volgende vervangingsregeling: de regionaal 
commandant wordt vervangen door de plaatsvervangend commandant, welke door hem wordt aangewezen. 
Dit conform het ‘Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Brandweer Brabant-Noord’, 
Vervangingsregeling onder a. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Vaststelling Dagelijks  bestuur 26 juni 2017 

Ter kennisname Algemeen Bestuur 7 juli 2017 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld kennis te nemen van het 
besluit van het Dagelijks Bestuur om: 
1. De regionaal commandant een volmacht te geven om te besluiten tot privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en deze te verrichten met betrekking tot de benodigde verkoopovereenkomst, de 
akte van levering en andere overeenkomsten die nodig zijn om de overdracht van het GMC-pand tegen 
boekwaarde (Gruttostraat 10, 5212 VM  ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend Gemeente 
’s-Hertogenbosch Sectie A, nr. 1172,   perceelgrootte 14 are en 84 centiare alsmede daarop aanwezige 
opstallen) mogelijk te maken; 

2. Bij afwezigheid van de gevolmachtigde functionaris geldt de volgende vervangingsregeling: de regionaal 
commandant wordt vervangen door de plaatsvervangend commandant, welke door hem wordt 
aangewezen. 

3. Als voorwaarde voor de overdracht van het pand met de Nationale Politie overeen te komen dat de 
Nationale Politie nu en in de toekomst het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) en de 
opschalingsruimten op basis van het regionaal crisisplan blijft faciliteren en zoveel mogelijk meewerkt 
aan toekomstige wijzingen hierin. 

4. Én dat deze onder punt 3. genoemde voorwaarde onderdeel uit zal maken van de nog te tekenen 
intentieverklaring van Politie en Veiligheidsregio. 

  

 

Akkoord Ja  Nee   

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

Bijlage(s) 
1. Concept intentieverklaring verkoop Gruttostraat 
 



AGP 13 ABVRBN 20170707 Bijlage 1 

 

   KOOP-VERKOOP-INTENTIEVERKLARING 

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord (Openbaar Lichaam o.b.v. Gemeenschappelijke Regeling) 

gevestigd en kantoor houdend Orthenseweg 2B, 5212 XA  ’s-Hertogenbosch, 

ingeschreven in Handelsregister Kamers van Koophandel onder nummer 51425165 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondergetekende, 

         hierna te noemen “Verkoper” 

EN 

 

Politie      (Publiekrechtelijke Rechtspersoon met Wettelijke Taak),  

gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP  's-Gravenhage,  

ingeschreven in Handelsregister Kamers van Koophandel onder nummer 57096317, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.S.M. Akerboom, korpschef Politie,  

in deze door (onder-)mandatering vertegenwoordigd door ondergetekende, 

         hierna te noemen “Koper”,  

 

OVERWEGENDE DAT 

- Verkoper eigenaar is van het vastgoedobject Gruttostraat 10, 5212 VM  ’s-Hertogenbosch,  

  kadastraal bekend Gemeente ’s-Hertogenbosch Sectie A, nr. 1172,  

  perceelgrootte 14 are en 84 centiare alsmede daarop aanwezige opstallen 

           hierna te noemen 

“Verkoopobject”; 

 

- Koper op dit moment optreedt als financier naar Verkoper van het Verkoopobject; 

- Verkoopobject beoogd wordt als de gemeenschappelijke meldkamer voor de Veiligheidsregio’s 

Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord en de Politie Eenheid Oost-Brabant, hierna te noemen 

“Meldkamer Oost-Brabant”, zulks in overeenstemming met het Transitieakkoord Meldkamer van 

de Toekomst,; 

- Koper reeds op grond van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord het gehele beheer van de meldkamer en daarmee ook van het pand verzorgt; 

- Koper op grond van de gemeenschappelijke regeling geacht wordt de realisatie van Meldkamer 

Oost Brabant vorm te geven 

- Koper bereid is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, mits Koper op korte termijn het 

eigendom van het Verkoopobject verkrijgt om deze verantwoordelijkheid in haar reguliere 

bedrijfsvoeringsactiviteiten te kunnen incorporeren; 

 

ZIJN ALS  VOLGT OVEREENGEKOMEN 

- Verkoper verkoopt, onder voorbehoud van goedkeuring door het Bestuur van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord, gelijk Koper koopt, het Verkoopobject Gruttostraat 10, 5212 VM  

’s-Hertogenbosch c.a., tegen aflossing door Verkoper van de financiering van € 2.858.000 zoals 

verstrekt door Koper met betrekking tot het Verkoopobject. De te betalen koopsom wordt 

gebaseerd op de boekwaarde van het verkoopobject per 1 juli 2017 en bedraagt € 2.863.620. 

Deze te bepalen koopsom is kosten koper, BTW-vrij en vrijgesteld van Overdrachtsbelasting op 

grond van artikel 15.1.C van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Op het niet afgeloste deel 

van de financiering blijven de voorwaarden van toepassing zoals tussen Koper en Verkoper in de 

leenovereenkomst zijn overeengekomen;  

- Koper zal het verkoopobject na de verkrijging in de doorlopende investerings- en exploitatie-

begrotingen opnemen tegen de boekwaarde, te vermeerderen met de kosten koper, uitgaven voor 

onderhoud en bodem- en andere milieusaneringen en de te maken projectkosten en -

huisvestingsinvesteringen. De afschrijvingslasten van het pand, zoals bepaald op basis van de 

waarderingsgrondslagen van politie, vormen onderdeel van de exploitatiekosten. 

 

  



 

 

In overeenstemming met de businesscase Huisvesting, Inrichting en ICT van 18 februari 2016 zal 

de politie het pand verbouwen zodat de Meldkamer Oost Brabant hierin gevestigd kan worden. De 

kosten met betrekking tot deze verbouwing worden geactiveerd. De bijhorende afschrijvingslasten 

vormen tevens onderdeel van de exploitatiekosten. 

De uiteindelijke exploitatiekosten worden door Koper periodiek in rekening gebracht bij de 

gebruikers van het pand op basis van de verdeelsleutels zoals opgenomen in de eerder 

genoemde businesscase. 

- Partijen hebben afgesproken om eerst dan, doch aansluitend aan de Bestuurlijke accordering van 

onderhavige intentieverklaring, de verkoop en vastgoedoverdracht van het Verkoopobject 

ommegaand te zullen finaliseren. 

De door Koper aan te wijzen notaris zal de definitieve koopovereenkomst en transportakte 

opstellen. 

- Partijen zullen zich inspannen om vervolgens alle contractstukken en akten uiterlijk 1 juli a.s. te 

(doen) ondertekenen en passeren. 

 

 

Aldus besproken en opgemaakt op juni 2017,  en ondertekend te  

‘s-Hertogenbosch, …………..…….. juni 2017   Rotterdam, ..…………… juni 2017 

het Dagelijks Bestuur van de De Korpschef van Politie, namens 

Veiligheidsregio Brabant-Noord,namens deze deze 

 

 

……………………………  .   .…………………………  

dr.ir. P. Verlaan MCDm      dhr. G. Th. den Uyl MPA  

Regionaal Commandant     Directeur Politiedienstencentrum 


	Button1: 


