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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 november 2017 Bijlage : - 

Steller : Anne Hellings Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer 2017-I5126 

Datum document 04-07-2017 

Afzender Dhr. Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio 

Onderwerp Publicatie “Veerkrachtig omgaan met aanslagen” 

Korte inhoud Dit betreft een handzame publicatie voor bestuurders die antwoord geeft op de 
volgende vragen: 

 Hoe reageert een samenleving op een aanslag? 

 Wanneer herstelt een samenleving zich en welke factoren kunnen dat herstel 
beïnvloeden? 

 Wat kunnen wij van de ervaringen elders leren hoe na een aanslag te reageren 
en te handelen? 

De publicatie is digitaal beschikbaar via www.ifv.nl 

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5129 

Datum document 07-07-2017 

Afzender Dhr. Lonink voorzitter Veiligheidsregio Zeeland 

Geadresseerde Voorzitters en directeuren Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Zorgen over gevolgen predistributie Jodium-Profylaxe 

Korte inhoud De Veiligheidsregio Zeeland spreekt mede namens de andere betrokken 
Veiligheidsregio’s richting het ministerie van VWS haar zorgen uit over de wijze 
waarop de communicatie richting de samenleving wordt voorbereid. Zij voorziet dat 
door het ontbreken van een voor publiek begrijpbare context, er grote onrust gaat 
ontstaan bij de distributie van de jodium profylaxe. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Voorstel     

AGP 2a.a      



 

 
AGP 2a.a ABVRBN 20171109 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 2 van 4 

 

 

Briefnummer 2017-I5112 

Datum document 29-06-2017 

Afzender dhr. Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

Geadresseerde De voorzitters van de besturen van de Veiligheidsregio’s 

Onderwerp BDuR junibrief 2017 

Korte inhoud De hoogte van de bedoelde uitkering is vastgesteld voor 2018 inclusief loon- en 
prijsbijstelling 2018. 

Behandelaar Michiel Glaudemans 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5131 

Datum document 10 -07-2017 

Afzender dhr. Banser, Deloitte Accountants 

Geadresseerde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Controleverklaring jaarrekening 2016 

Korte inhoud Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2016 ontvangt u onze 
controleverklaring en het accountantsverslag. In dit accountantsverslag brengen wij 
de belangrijkste uitkomsten van onze controle onder uw aandacht. 

Behandelaar Tom van Kraaij 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5135 

Datum document 11-07-2017 

Afzender mw. Buijs-Glaudemans, Coördinerend burgemeester 

Geadresseerde het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp GR-en Brabant-Noord; planning 2018 & ontwikkelingen 

Korte inhoud Als bijlage is een duidelijke en eenduidige planning voor de planning- & controlcyclus 
2018 van alle GR-en in Brabant-Noord meegezonden. 
De belangrijkste ontwikkeling betreft de vorming van een regionale griffierswerkgroep 
Regionale Samenwerking Noordoost Brabant die de opdracht heeft om met 
praktische voorstellen te komen om de sturing van de raden op de regionale 
samenwerkingsverbanden te vergroten. 
Deze werkgroep zal een rapportage opleveren met concrete voorstellen en 
aanbevelingen voor de uitvoering van de voorstellen. 

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5153 

Datum document 18-07-2017 

Afzender college B&W gemeente Heusden 

Geadresseerde het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Motie Programmabegroting 2018 

Korte inhoud De burgemeester van de gemeente Heusden vraagt ons bestuur of zij formeel een 
reactie wil geven op de door de raad unanamien aangenomen motie: 

 in de door het bestuur van de VR gevraagde zienswijze op de 
programmabegroting de zorg(en) van onze Raad over de kwetsbaarheid van de 
uitoefening van de primairetaken door de Brandweerorganisatie kenbaar te 
maken 

 het bestuur van de VR te verzoeken de genoemde risico’s expliciet te 
omschrijven en aan de Raad kenbaar te maken 

 het bestuur van de VR te verzoeken duidelijk aan te geven op welke wijze deze 
kwetsbaarheden kunnen worden opgeheven en de raad hierover te informeren. 

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 
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Briefnummer 2017-I5103 

Datum document 16-06-2017 

Afzender Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ 

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio 

Onderwerp Voortgang vernieuwing & migratie C2000 

Korte inhoud De migratie naar de vernieuwde C2000 is voorzien medio 2017. Gedurende de 
migratie zal enige tijd geen communicatie mogelijk zijn via C2000. D.m.v. het gebruik 
van IVC, noodprocedures en maatregen dragen de hulpdiensten er zelf zorg voor dat 
het werk van de hulpverleners onverstoord kan doorgaan tijdens de migratie. De 
definitieve migratie zal slechts in gang worden gezet als aan alle randvoorwaarden, 
waaronder de kwaliteitsborging, is voldaan. 

Behandelaar Joost Knoppper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5159 

Datum document 19-07-2017 

Afzender Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ 

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio 

Onderwerp Voortgang vernieuwing C2000 

Korte inhoud De afgelopen week is duidelijk geworden dat de oplevering van het nieuwe systeem 
en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vraagt. Daarmee zal de migratie naar het 
nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden. De 
onafhankelijke externe testinstantie ondersteunt deze gekozen lijn. In goede 
samenwerking met alle betrokken partijen zal de komende periode worden bezien wat 
de gevolgen hiervan zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. 

Behandelaar Joost Knoppper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5154 

Datum document 13-07-2017 

Afzender Nelly Kalfs, Hoofd Ingenieur Directeur bij Rijkswaterstaat 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio 

Onderwerp aanbieden rapport evaluatie crisisbeheersing Grave 

Korte inhoud Donderdag 29 december 2016 is bij mistig weer een binnenvaartschip, geladen met 
benzeen, door de stuw op de Maas van Grave gevaren. Vanwege de specifieke 
plaats van het incident, de effecten op de omgeving en voor de waterstanden in 
meerdere gemeenten en provincies was bovenregionale samenwerking tussen 
diverse gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkswaterstaat 
noodzakelijk. Op 5 januari hebben wij gezamenlijk hierover bestuurlijke van gedachte 
gewisseld. Er is toen ook afgesproken dat de drie waterschappen (Rivierenland, Aa 
en Maas, Limburg), de drie veiligheidsregio’s (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en 
Limburg) en Rijkswaterstaat een onafhankelijk onderzoek zouden laten uitvoeren 
naar deze interregionale samenwerking in de eerste 48-uur van deze crisis met als 
doel hiervan te leren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en vandaag door 
Berenschot opgeleverd. Het is mij dan ook een genoegen u, namens de gezamenlijke 
opdrachtgevers, dit rapport aan te mogen bieden. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5191 

Datum document 28-07-2017 

Afzender Dhr. Raaphorst, Programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112 van min. VenJ 

Geadresseerde Besturen Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Inspectierapport stroomstoring Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017 

Korte inhoud Betreft het Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en 
omgeving van 17 januari 2017. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 
voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en ook aangeboden aan 
de minister van Veiligheid en Justitie. In het rapport worden o.a. aanbevelingen 
gegeven aan de politie en de besturen van de veiligheidsregio. Het rapport is 
aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Behandelaar Joost Knopper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 



 

 
AGP 2a.a ABVRBN 20171109 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 4 van 4 

 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2017-I5192 

Datum document 20-07-2017 

Afzender S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie 

Geadresseerde Voorzitters Besturen Veiligheidsregio’s 

Onderwerp Geweld tegen hulpverleners en informatie-uitwisseling meldkamers 

Korte inhoud Eén van de adviezen vanuit Veilige Publieke Taak aan werkgevers is om altijd 
aangifte te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever het proces van 
aangifte voor de werknemers zorgvuldig in te richten. Dit ervaart de werknemer als 
een belangrijke steun in de rug. De minister wil dan ook in het bijzonder aandacht 
vragen voor dit signaal. 
Gelet op het belang van veilige hulpverlening en het verminderen van geweld tegen 
overheidsdienaren onderstreept de minister het balng van pro-active 
informatieuitwisseling over eventuele gevaarzetting. Hij verzoekt ons daarom om in 
onze communicatie richting de meldkamers hier nadrukkelijk aandacht voor te  
vragen. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

UITGEGANE STUKKEN 

 
Briefnummer 2017-U3617 

Datum document 12-07-2017 

Afzender Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde De colleges van Burgemeester en Wethouders van Cuijk, 's-Hertogenbosch, Mill en 
Sint Hubert, Oss en Uden 

Onderwerp Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigade Nederland 

Korte inhoud 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. Als de gemeenten die het betreft bereid zijn om lokale 
reddingsbrigades financieel te ondersteunen 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. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Procesgang 

Processtap Datum 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 09-11-2017 

 

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:  …………… 


