VERSLAG

Vergaderdatum : 7 juli 2017

Aanvangstijd : 9:30 uur

Stadhuis ‘s-Hertogenbosch, Raadszaal
Steller : A. Hellings

Locatie : Achter het stadhuis 5-7, 5211 HM ‘s-Hertogenbosch

Algemeen Bestuur
Aanwezig
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers,
mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, K.W.Th. van Soest, M.C. Bakermans,
M. Fränzel MSc, A. Walraven, mr. J.C.M. Pommer, R.J. van de Mortel, dr.ir. P. Verlaan MCDm,
mw. drs. K. van Esch, F.J. Heeres, mr. J. Smarius, C.Q. Boot MSM en A.L.C. Hellings

Afwezig (met bericht van verhindering)
drs. J. Hamming, M. Buijs, A.M.H. Roolvink, mw. J. Zwijnenburg-Van der Vliet, mw. M.L.P. Sijbers,
mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen en Kolonel E.J. van den Broek.

1.

Opening

Dhr. Rombouts opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van dhr. Roolvink,
mw. Zwijnenburg, mw. Sijbers, dhr. Buijs, dhr. Smilde, dhr. Verheijen en kolonel Van den Broek
(opvolger kolonel Doense).
Dhr. Rombouts stelt voor vanwege het themagedeelte: bestuursconferentie ernaar te streven de
agendapunten 1 tot en met 14 in één uur tijd af te wikkelen én om 11:45 uur af te sluiten, zodat er
gelegenheid is om nog tot 12:00 nog met de aanwezige burgemeesters afzonderlijk zaken te
bespreken.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter laat weten dat er na afloop van het overleg een lunch gereed staat.

2a.

Bestuur

2a.a

Ingekomen en uitgegane stukken

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan.

2a.b. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 16 maart
2017, 13 april 2017 en 20 april 2017.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt de besluitenlijst van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 16 maart 2017, 13 april 2017 en 20 april 2017 voor
kennisgeving aan.

2b.

Politie

Dhr. Heeres meldt dat de verhuizing van de meldkamer van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven op
23 mei jl. soepel is verlopen. Dat geldt zowel voor het overzetten van de techniek als voor de fysieke
verhuizing.
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3a

Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 april 2017

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het verslag van de
vergadering op 13 april 2017 vast.

TER BESLUITVORMING
4.

Beeld risicorelevante bedrijven in Brabant-Noord

Mw. Moorman signaleert dat het prettig is dat de risico’s per gemeente in beeld worden gebracht. Ze
vraagt zich af of er ook een handelingsperspectief is.
Dhr. Fränzel informeert of de gemeenten ook bij het oplossen van knelpunten worden betrokken.
Dhr. Verlaan geeft aan dat het interventieprogramma hierin voorziet.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
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.

5.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 VRBN

Uitgereikt worden, de volgende gecorrigeerde pagina in de Jaarverantwoording 2016:
 BBN Kengetallen Inkoop pagina 89 (cijfers 2016 i.p.v. abusievelijk 2015)
 Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg pagina 91 (cijfers 2016 i.p.v. abusievelijk 2015)
Verder ontvangen de aanwezigen een samenvatting van de ingekomen zienswijzen van de
deelnemende gemeenten, waarin een meerderheid instemt met de jaarverantwoording en de
resultaatbestemming 2016.
Dhr. Pommer merkt op dat de frictiekosten binnen de meldkamer niet worden vergoed door het
ministerie. Verder loopt de voortgang keer op keer vertraging op, terwijl wij er de schouders onder
zetten. Het is goed om die vergoeding ter discussie te stellen.
Dhr. Heeres geeft aan dat de Politie nu niet rekent op een bijdrage van het ministerie, we kunnen ons
beter arm rekenen dan rijk. Maar desalniettemin is het goed om deze discussie met het ministerie te
voeren.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. 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.
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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.
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’.

6.

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgereikt wordt een samenvatting van de ingekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten,
waarin in meerderheid wordt ingestemd met de programmabegroting 2018.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. De Programmabegroting 2018 VRBN vast te stellen.

7.

Eerste wijziging Programma begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. De Eerste wijziging van de Programma begroting 2017 VRBN vast te stellen.

8.

Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant

Dhr. Van de Mortel signaleert dat n.a.v. het advies van de Ondernemingsraad het Algemeen Bestuur
zich na 7 juli 2017 nog nader kan beraden en vraagt zich af of de financiële commissie ook nog haar
advies kan uitbrengen.
Mw. Hellings laat weten dat de gevolgen voor de exploitatie van VRBN in overleg met de
Contactambtenaren zal worden verwerkt in begrotingswijzigingen voor 2018 en 2019. Belangrijk
onderdeel van dit overleg zal zijn hoe het voordeel te verwerken. De verwachting is dat het Rijk, naar
aanleiding van het transitieakkoord en de daarin opgenomen voorgenomen bezuiniging, 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.
Dhr. Hellegers stelt voor de Financiële Commissie hierin ook mee te nemen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:
1. 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 BrabantNoord, het Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant conform het voorgelegde concept vast
te stellen.
2. Mocht het advies van de Ondernemingsraad hiertoe aanleiding geven zich na 7 juli 2017 nader
beraden.
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TER INFORMATIE
9.

Resultaten Systeemtest 2016

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. het rapport van de systeemtest 2016.
2. de aanbevelingen in dit voorstel.
3. de besluiten die het Dagelijks Bestuur heeft genomen met betrekking tot de verheldering van de
procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4.

10.

Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland

Dhr. Hellegers vraagt zich af of de door het ministerie aangekondigde verhoging van de BduR kan
worden versleuteld via de regio’s en worden ingezet om de reddingsbrigades te financieren.
Dhr. Hillenaar constateert dat het besluit van het ministerie, de financiering van de reddingsbrigade te
beëindigen, vooral bij de relatief kleinen brigades hard aankomt. De Veiligheidsregio beschikt zelf
over een waterreddingspeloton. Hij pleit ervoor dat de samenwerking die nu bestaat met de
brandweer in stand wordt gehouden.
Dhr. Verlaan vertelt dat het geld dat het ministerie nu beschikbaar stelt bestemd is voor coördinatie en
expertise bij het IFV en niet voor de reddingsbrigade. Onze Veiligheidsregio levert zelf een
reddingsvloot en is, in tegenstelling tot de reddingsbrigade, in staat om binnen 15 minuten uit te
rukken.
Dhr. Hellegers wil graag snel duidelijkheid en weten waar de gemeenten aan toe zijn. Al die
reddingsbrigades komen bij de gemeente langs voor financiering.
Mw. Buijs stelt vast dat de Reddingsbrigades die we nu hebben niet leveren wat de Veiligheidsregio
nodig heeft. Wel hebben de gemeentes behoefte aan de lokale brigades. Bevolkingszorg heeft
behoefte aan een bredere club, waarin de top van de lokale reddingsbrigades een rol spelen in de
processen rondom grootschalige overstromingen die vrijwel altijd vroegtijdig kunnen worden
voorspeld. Ze stelt voor de reddingsbrigades op te nemen in de Bevolkingzorgprocessen en daarmee
te realiseren dat de reddingsbrigades en de brandweer samen oefenen.
Dhr. Rombouts ziet een duidelijke meerwaarde in dit voorstel, vooral in het geval van een (dreigende)
watersnoodramp.
Dhr. Verlaan is niet overtuigd, in het geval van een ramp is defensie een belangrijke partner, hij is wel
bereid de mogelijke meerwaarde te onderzoeken.
Mw. Buijs is niet van zins de reddingsbrigade zelf op lokaal niveau te coördineren en wil dat de top
van de lokale reddingsbrigades (de reddingsvloot t.b.v. overstromingen), gehandhaafd wordt en op
regionaal danwel op landelijk niveau wordt gecoördineerd.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit
1. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2017:
a. 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 heeft.
b. dat er voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord geen reden is om de bekostiging van de
lokale reddingsbrigades over te nemen.
c. gemeenten die beschikken over een reddingsbrigade binnen de gemeentegrenzen in
overweging te geven om, met het oog op de blijvende beschikbaarheid van varende
eenheden voor beveiliging van watergebonden evenementen en bewaking van
recreatiewater, de betreffende lokale reddingsbrigade een subsidie te verlenen.
2. De Regionaal Commandant de opdracht te verstrekken de meerwaarde van samenwerking met
de lokale reddingsbrigades te onderzoeken en een gezamenlijke oefening te organiseren.
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11.

Rapportage visitatie 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. De rapportage visitatie 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

12.

Distributie Jodiumprofylaxe

Mw. Van Esch laat weten dat er op dit moment al landelijk jodiumtabletten worden verspreid aan
risicovolle groepen. In geval van een ramp moeten er meer jodiumtabletten worden verspreid en daar
is de Veiligheidsregio voor verantwoordelijk. Daar worden plannen voor ontwikkeld, deze plannen
worden t.z.t. aan u voorgelegd.
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. de predistributie en voorbereidingen van nooddistributie van Jodiumprofylaxe.

13.

Verkoop pand GMC

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit kennis te nemen van:
1. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2017, de regionaal
commandant een volmacht te geven om het GMC-pand (Gruttostraat 10, ’s-Hertogenbosch)
tegen boekwaarde aan de Politie te verkopen.

14.

Rondvraag en sluiting

Dhr. Hellegers neemt het woord om stil te staan bij de laatste vergadering dhr. Rombouts die na 20
jaar afscheid neemt als voorzitter van de Veiligheidsregio. Als nestor van het Dagelijks Bestuur neem
ik de taak op me, jou toe te spreken. Binnen het DB is er nu niemand meer van voor ‘Madrid 2008’.
Maar Kitty Hoeksma overtroeft ons allemaal, zij heeft je zien komen… Ton je hebt een belangrijke
bijdrage geleverd als voorzitter, dan denk ik aan de overdracht van het materieel en de
totstandkoming van de gemeentelijke verdeelsleutel. Door jou was er eenheid van bestuur naar
buiten toe, hoe groot de verschillen intern soms ook waren. Het ijs is dun, aan ons nu de taak te
voorkomen dat we door het ijs zakken.
Dank van ons allemaal, voor je betrokkenheid en inzet zowel in het Dagelijks Bestuur als in het
Algemeen Bestuur.
Mw. Hoeksema overhandigt dhr. Rombouts een boeket.
Dhr. Rombouts bedankt alle aanwezigen. Als voorzitter van dit bestuur kijkt hij terug op een bijzonder
aardige, plezierige en vreugdevolle samenwerking. We hebben het heel goed samen gedaan.
Dhr. Rombouts sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.
9 november 2017
de secretaris
Veiligheidsregio Brabant-Noord

de voorzitter
Veiligheidsregio Brabant-Noord

dr. ir. P. Verlaan MCDm

drs. J.M.L.N. Mikkers
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