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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 november 2017 Bijlage(n) : -

Steller : J. van Hest Onderwerp : Voortgang bestuursconferentie

Aanleiding

N.a.v. de bestuursconferentie van 7 juli jl. zijn er 4 deelprojecten onderkend die zijn ondergebracht 

in een overkoepelend programma “doorontwikkeling veiligheidsregio”:

1. een plan van aanpak ter afwikkeling van de gesignaleerde knelpunten bij de Brandweer 

voor de periode 2017-2019, zogenaamde “tranche 1”;

2. de voorbereiding van een 2e bestuursconferentie (maart/april 2018); deze gaat over de 

beleidsplanperiode 2020-2023, zogenaamde “tranche 2”;

3. communicatie over het geheel (tranche 1 + 2) naar de gemeenteraden om hen te 

betrekken;

4. het voorbereiden en bewaken van de benodigde formele besluitvorming

Ad 1. Plan ter afwikkeling acute knelpunten brandweer

De gesignaleerde knelpunten zullen door de regionaal commandant brandweer per 1 december 

2017 zijn vertaald naar concrete projectvoorstellen opdat gestuurd kan worden op tijdige en juiste 

aanpak ervan. Beoogd wordt om de acute knelpunten per 1 januari 2020 te hebben weggenomen.

De financiële vertaling van het oplossen van de knelpunten vindt zijn weerslag in de gewijzigde 

programmabegroting 2017, de gewijzigde programmabegroting 2018 en het beleidskader 2019.

Ad 2. Bestuursconferentie 2018

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de conferentie van juli 2017 de wens uitgesproken om in het 

2e kwartaal van 2018 een tweedaagse conferentie te houden. Dit ter voorbereiding op de 

totstandkoming van het beleidsplan 2020-2023.

Deze wens heeft inmiddels een vertaling gekregen in een doel en opzet voor de conferentie.

Doel conferentie 2018

Doel van de conferentie in het voorjaar 2018 is om een gedragen antwoord te vinden op de vraag 

“wat voor veiligheidsregio wil veiligheidsregio Brabant-Noord zijn, vanuit welke 

verantwoordelijkheid en met welke breedte?”

Meer simpel verwoord gaat het over het helder hebben waar de veiligheidsregio Brabant-Noord 

van is en weten wat veiligheidsregio Brabant-Noord nodig heeft om ervan te kunnen zijn.

Het resultaat van de conferentie is een helder kader waarin duidelijk is verwoord wat tot het 

domein van veiligheidsregio Brabant-Noord behoort en wat het beoogde niveau van veiligheid is. 

Op basis van dit kader wordt een takenpakket voor de veiligheidsregio gedefinieerd, inclusief 

afspraken betreffende de besturing van de taken (governance) en de uitvoering van de taken.

Thema’s die hierbij onder meer aan bod zullen komen zijn: invulling van de regierol op fysieke 

veiligheid door de veiligheidsregio, organisatie van vrijwillige brandweerzorg en organisatie van 

bevolkingszorg. Er zijn nog tal van andere inhoudelijke thema’s die aan bod zullen komen, maar 

waarvan het te ver voert om deze op voorhand uitputtend te benoemen.

Voorstel
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Opzet

De tweedaagse bestuursconferentie vindt plaats op 12 en 13 april 2018.

Er zal een onafhankelijk beeld worden geschetst van de rol van de veiligheidsregio vanaf 2020. Dit 

zal gebeuren aan de hand van vergelijkend onderzoek naar andere veiligheidsregio’s, door 

analyse van verwachtingen van ketenpartners van de veiligheidsregio en door analyse van de 

diverse (landelijke) agenda’s die invloed hebben op veiligheidsregio Brabant-Noord.

Mogelijk kan een spreker aan het woord komen om een beschouwing te geven vanuit zijn/haar 

perspectief over de wenselijke breedte van de rol en takenpakket van de veiligheidsregio.

Op basis van deze achtergrond zal het bestuur onderling scherpte zoeken middels dilemma’s  en 

stellingen met betrekking op taakopvatting en wijze van taakuitvoering. 

Keuzemogelijkheden zullen worden gepresenteerd aan de hand van scenario’s, elk met een eigen 

reikwijdte. Denk hierbij aan een “bronzen, zilveren of gouden” scenario.

Voorbereiding

De voorbereiding van de bestuursconferentie is in handen van het Dagelijks Bestuur. Zij komen 

maandelijks bijeen om sturing te geven aan het voorbereidingstraject. De voorbereiding zelf is 

belegd bij een projectorganisatie die ressorteert onder de directeur veiligheidsregio. Er wordt 

gebruik gemaakt van een extern procesbegeleider, de heer Ad de Kroon.

Ad 3. Betrokkenheid gemeenteraden

Het Algemeen Bestuur heeft d.d. 7 juli jl. opgeroepen om zorg te dragen voor goede afstemming 

met de gemeenteraden. Hierbij is de wens geuit om de gemeenteraden te informeren over de 

acute versteviging van de brandweer (tranche 1) en de doorontwikkeling veiligheidsregio als 

geheel (tranche 2).

Deze oproep komt tot uiting in de voorgenomen procesgang (zie ad 4). De communicatie en 

betrokkenheid van de gemeenteraden staat tevens als vast onderwerp op de agenda van het 

Dagelijks Bestuur. 

Ad 4. Procesvoorstel besluitvorming op hoofdlijnen

Het procesvoorstel om de bestuurlijke keuzes op juiste wijze te verankeren in besluitvorming is 

geënt op de reguliere procesgang. Op een enkel punt wordt hiervan afgeweken. De voorgestelde 

besluitvorming is onderstaand uitgewerkt voor zowel de acute versteviging brandweer n.a.v. 

bestuursconferentie 2017 (tranche 1) als voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio n.a.v. 

bestuursconferentie 2018 (tranche 2).

Tranche 1: besluit over knelpunten BBN

(input: bestuursconferentie juli 2017)

a. Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2017 (DB 26/10 en AB 9/11)

Betreft:

 Dekking knelpunten 2017 € 378.000 BBN uit lopende begroting;

 Gedeeltelijke dekking € 1,5 mln. knelpunten 2018 BBN uit reserves, middels herallocatie van 

middelen. De vorming van een bestemmingsreserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’.

Voorgenomen procesgang:

 Het Dagelijks Bestuur zal op 7 december a.s. bezien hoe en wanneer ze de raden het best 

kan informeren over deze begrotingswijziging.
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b. P&C-cyclus 2018, begrotingswijziging 2018

Betreft:

 Dekking € 2,5 mln. resterende knelpunten 2018/2019 BBN uit reserves, middels herallocatie 

van middelen.

Voorgenomen procesgang:

 Voorstel begrotingswijziging (DB januari 2018 / en AB*] januari 2018)

 Zienswijzeverzoek raden begrotingswijziging

 Vaststellen begrotingswijziging (AB 12 april 2018)

*] In afwijking van de reguliere procesgang is ervoor gekozen om het concept beleidskader, de 

begrotingswijziging 2018 en het zienswijzeverzoek inhoudelijk met het Algemeen Bestuur af te 

stemmen.

c. Beleidskader en Programmabegroting 2019 (AB juli 2018)

Betreft:

 Structurele financiering opgeloste knelpunten middels verhoging inwonersbijdrage 

veiligheidsregio  m.i.v. 2019

Voorgenomen procesgang:

Beleidskader 2019

 Voorstel Beleidskader (DB januari 2018 / en AB januari 2018)

 Zienswijzeverzoek raden beleidskader

 Vaststellen beleidskader (AB april 2018)

Programmabegroting 2019

 Voorstel Programmabegroting (DB april 2018)

 Zienswijzeverzoek raden Programmabegroting

 Vaststellen Programmabegroting (AB juli 2018)

Tranche 2: besluit over extra middelen; overige knelpunten en ambitie veiligheidsregio

(Input: Bestuursconferentie 12 en 13 april 2018)

d. Beleidskader en Programmabegroting 2020 (AB juli 2019)

Betreft:

 Structurele financiering van eventuele nieuwe taken of verstevigde taakuitvoering middels 

verhoging inwonersbijdrage veiligheidsregio  m.i.v. 2020

Voorgenomen procesgang:

Beleidskader 2020

 Voorstel Beleidskader (DB januari 2019)

 Zienswijzeverzoek raden beleidskader

 Vaststellen beleidskader (AB april 2019)

Programmabegroting 2020

 Voorstel Programmabegroting (DB april 2019)

 Zienswijzeverzoek raden Programmabegroting

 Vaststellen Programmabegroting (AB juli 2019)
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e. Regionaal Beleidsplan 2020-2023

Betreft:

 Vaststellen van het Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023

Voorgenomen procesgang:

 Voorstel Regionaal Beleidsplan (DB april 2019)

 Zienswijzeverzoek raden Regionaal Beleidsplan

 Vaststellen Regionaal Beleidsplan (AB juli 2019)

Procesgang

Dit voorstel heeft de volgende processtappen doorlopen:

Processtap Datum

Veiligheidsdirectie 11 oktober 2017

Dagelijks Bestuur 26 oktober 2017

Algemeen Bestuur 9 november 2017

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van:

1. de n.a.v. de bestuursconferentie van 7 juli jl. onderscheiden deelprojecten:

a. een plan van aanpak ter afwikkeling van de gesignaleerde knelpunten bij de 

Brandweer voor de periode 2017-2019, zogenaamde “tranche 1”;

b. de voorbereiding van een 2e bestuursconferentie (maart/april 2018); deze gaat 

over de beleidsplanperiode 2020-2023, zogenaamde “tranche 2”;

c. communicatie over het geheel (tranche 1 + 2) naar de gemeenteraden om hen te 

betrekken;

d. het voorbereiden en bewaken van de benodigde formele besluitvorming.

en,

2. hoe op hoofdlijnen met de realisatie van deze vier deelprojecten, ‘de doorontwikkeling 

veiligheidsregio’ tot stand komt.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

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

Bijlage(n)

-
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