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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d.  26 juni 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,  

mr. W.A.G. Hillenaar, kolonel J. Doense, mr. J. Smarius en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, drs. K. van Esch,  

mw. mr. D. van Gammeren, C.Q. Boot MSM en A.L.C. Hellings. 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen & ingekomen 

en uitgegane stukken 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit dhr. Hillenaar aan te stellen als bestuurlijk 

afvaardigde van de Veiligheidsregio Brabant-Noord richting de Omgevingsdienst 

(ODBN). 

 

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

kennisgeving aan te nemen. 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 20 

april 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 20 april 2017 

conform concept vast te stellen. 

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 13 april 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 13 april 2017 

gehouden vergadering conform concept vast te stellen. 

3c. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 20 april 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 20 april 2017 

gehouden vergadering conform concept vast te stellen. 

4. Resultaten Systeemtest 2016 Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Kennis te nemen van het rapport van de systeemtest 2015. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen in dit voorstel. 

3. Voor wat de aanbeveling; ‘Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke 

woordvoering bij GRIP4’, te besluiten: 

a. De huidige rolverdeling te bevestigen, 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. Dat in het RBT op basis van gefundeerde overwegingen een ander besluit 

over de hiervoor genoemde rolverdeling kan worden genomen. 

4. Het rapport en de aanbevelingen ter kennisname voor te legen aan het Algemeen 

Bestuur en de  Inspectie Veiligheid en Justitie. 
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5. Samenvoegingsplan 

Meldkamer Oost-Brabant 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

a. Bij wijze van voorgenomen besluit in te stemmen met het Concept-

samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant. 

b. Het Concept-samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant voor advies ex artikel 

25 Wet op de Ondernemingsraden voor advies aan de Ondernemingsraad 

Brandweer Brabant-Noord voor te leggen. 

c. om met het oog op de voortgang van het Project vorming Meldkamer Oost-

Brabant, het Concept-samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant onder 

voorbehoud van het nog uit te brengen advies van de Ondernemingsraad 

Brandweer Brabant-Noord ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord voor te leggen. 

Mocht het advies van de Ondernemingsraad hiertoe aanleiding geven dan kan het 

Algemeen Bestuur zich na 7 juli 2017 nader beraden. 

6. Verkoop Pand GMC Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

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. De onder beslispunt 3. vermelde verkoopvoorwaarde op te nemen in de concept 

koop-verkoop-intentieverklaring. 

7. Ambtelijke werkgroep 

brandweerkazernes 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. In te stemmen met de vorming en de voorgestelde samenstelling van een 

ambtelijke werkgroep brandweerkazernes; 

2. De ambtelijke werkgroep de opdracht te geven om een uitgewerkt advies over het 

al dan niet overdragen van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio op te 

stellen;  

3. Uit hun midden dhr. J. Hamming als portefeuillehouder brandweerkazernes aan te 

wijzen. 

8. Nationale Reddingsvloot 

Reddingsbrigades 

Nederland 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

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  waterreddings-eenheden 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 
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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. 

8a. Beeld risicorelevante 

bedrijven in Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

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

ontstaan na inspecties en quickscans door omgevingsdienst en veiligheidsregio. 

2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen: 

a. Kennis te nemen van het risicobeeld bij risicorelevante bedrijven dat is 

ontstaan na inspecties en quick scans door omgevingsdienst en 

veiligheidsregio.  

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

veiligheidssituatie te verbeteren middels een meervoudige, 

programmatische, aanpak; 

c. 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; 

d. 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. 

8b. FLO-overgangsrecht 

ledenraadpleging 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

in te stemmen met het op 25 maart jl. gesloten Principeakkoord Reparatie FLO 

overgangsrecht brandweerpersoneel, zodat de Veiligheidregio vóór 5 juli 2017 haar 

stem kan uitbrengen. 

 

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

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de plv. voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

dr.ir. P. Verlaan MCDm drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans 

 

 


