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Aan : Algemeen Bestuur  
stuur 

Datum : 9 november 2017 Bijlage : - 

Steller : K. Boot Onderwerp : Voordracht voorzitter en samenstelling Dagelijks Bestuur c.a. 

Algemene toelichting 

 
Als gevolg van het terugtreden van de heer Rombouts als burgemeester van ’s-Hertogenbosch en 
van de heer Hamming als burgemeester van Heusden zijn vacatures voor de functie van voorzitter 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Op grond van artikel 11, tweede lid Wet veiligheidsregio’s wordt de voorzitter van het bestuur 
wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bij 
koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de 
gemeenten in de regio. Ter zake de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt de 
Commissaris van de Koning om advies gevraagd. 
 
Het ministerie van Veiligheid & Justitie vraagt daartoe een voordracht van het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tot nu toe werd het voorzitterschap van de Veiligheids-
regio Brabant-Noord steeds door de burgemeester van ’s-Hertogenbosch ingevuld. Het Dagelijks 
Bestuur wordt gevraagd een voordracht aan het Algemeen Bestuur te doen.  
 
Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden één van de leden als vice-voorzitter aan. Op dit 
moment fungeert mevrouw Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss als vice-voorzitter. Bij 
afwezigheid van de voorzitter of mevrouw Buijs-Glaudemans fungeert de heer Hellegers, 
burgemeester van Uden, als vice-voorzitter. 
 
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Op grond van artikel 12, eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat het bestuur van 
een openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het 
Algemeen Bestuur wordt op grond van artikel 4.1, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling 
gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en de vertegenwoordiger van 
de Nationale politie voor de regionale eenheid Oost-Brabant. Op grond van artikel 5.1, eerste lid 
van de gemeenschappelijke regeling bestaat het Dagelijks Bestuur uit de voorzitter en 4 andere 
leden, alsmede uit de vertegenwoordiger van de Nationale politie voor de regionale eenheid Oost-
Brabant. De leden en de plaatsvervangende leden worden aangewezen door en uit de leden van 
het Algemeen Bestuur. (artikel 5.1, tweede lid). 
 
Voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is tot nu toe aansluiting gezocht bij enerzijds de 
vier basisteamgebieden (’s-Hertogenbosch, Meierij, Maas- en Leijgraaf, Maasland) van het district 
’s-Hertogenbosch van de eenheid Oost-Brabant en anderzijds bij de voorzitter van de GGD Hart 
voor Brabant. De basisteamgebieden vormen in de praktijk het platform voor het driehoeksoverleg 
en voor de afstemming op het gebied van veiligheid door de burgemeesters. Uit elk basisteam-
gebied wordt door het Algemeen Bestuur een lid en een plaatsvervangend lid in het Dagelijks 
Bestuur aangewezen. Uitzondering hierbij vormt het basisteamgebied ’s-Hertogenbosch dat uit 
slechts één gemeente bestaat en tot nu toe door de door de voorzitter wordt vertegenwoordigd. 
Ook voor de voorzitter van de GGD Hart voor Brabant is in het Dagelijks Bestuur geen vervanging 
aangewezen.     
 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2017 zijn de Gemeenten Veghel, 
Schijndel en Sint Oedenrode opgegaan in de Gemeente Meierijstad. Bij het vervullen van de 
vacature in het Dagelijks Bestuur namens de gemeenten in het basisteamgebied Meierij zijn de 
burgemeesters van gemeenten uit dit basisteamgebied gevraagd om met een voordracht te 
komen. Ter vergadering zal deze voordracht bekend worden gemaakt.  
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Omdat de Gemeente Veghel inmiddels is opgegaan in de Gemeente Meierijstad is een vacature 
ontstaan als plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur namens de gemeenten in het 
basisteamgebied Maas en Leijgraaf. De burgemeesters van de gemeenten in het basisteam-
gebied Maas en Leijgraaf zijn gevraagd met een voordracht voor een kandidaat te komen. 
   
Plaatsvervangend lid Financiële Commissie 
Doordat de Gemeente Schijndel per 1 januari 2017 is opgegaan in de Gemeente Meierijstad is 
een vacature ontstaan als plaatsvervangend lid van de Financiële Commissie namens de 
gemeenten in het basisteamgebied Meierij. De burgemeesters van de gemeenten in het 
basisteamgebied Meierij zijn gevraagd met een voordracht voor een kandidaat te komen. Zodra 
een voordracht is ontvangen zal een voorstel tot benoeming aan het Algemeen Bestuur worden 
gedaan. 
 

Namens 
gemeenten in het 
Basisteamgebied 

Lid Dagelijks 
Bestuur 

Plaatsvervangend 
lid Dagelijks 
Bestuur 

Lid Financiële 
Commissie  

Plaatsvervangend 
lid Financiële 
Commissie  

     

Meierij 
(Meierijstad, 
Heusden, Boxtel, 
Haaren, Sint-
Michielsgestel,  
Vught) 

vacature 1) Mark Buijs 
Boxtel  

Roderick van 
de Mortel 
Vught 

vacature 

     

Maas & Leijgraaf 
(Uden, Boekel, 
Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Landerd, 
Mill en Sint Hubert, 
Sint Anthonis)  

Henk 
Hellegers 
Uden 2) 

vacature Marleen 
Sijbers 

Marnix Bakermans 

     

Maasland 
(Bernheze, Oss) 

Wobine Buijs-
Glaudemans 

Marieke Moorman Marieke 
Moorman 

Wobine Buijs-
Glaudemans 

     

Voorzitter GGD 
Hart voor Brabant 

Wim Hillenaar 
Cuijk 

nvt nvt nvt 

     

Voorzitter (’s-
Hertogenbosch) 

vacature Wobine Buijs-
Glaudemans plv vz 

nvt nvt 

 
1) Tevens plaatsvervangend voorzitter Financiële Commissie en plaatsvervangend voorzitter 

Commissie voor Georganiseerd Overleg 

2) Tevens voorzitter Financiële Commissie, voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg 

en lid van de Brandweerkamer College voor Arbeidszaken 
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Procesgang  
 

Dagelijks Bestuur (Advisering) 
 

26-10-2017 

Algemeen Bestuur (Besluitvorming)  9-11-2017 

Voorstel 

 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 
 
1. Aan de minister van Veiligheid en Justitie de voordracht te doen om de heer Mikkers, 

burgemeester van ’s-Hertogenbosch, te benoemen tot voorzitter van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord. 

2. In de door vertrek van de burgemeester van Heusden ontstane vacature in het Dagelijks 
Bestuur de door de burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meijerij 
voorgedragen kandidaat te benoemen. 

3. De door vertrek van de burgemeester van de Gemeente Veghel ontstane vacature als 
plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur de door de burgemeesters van de gemeenten 
in het  basisteamgebied Maas & Leijgraaf voorgedragen kandidaat te benoemen.    

4. De door het vertrek van de burgemeester van de inmiddels in Meierijstad opgegane 
Gemeente Schijndel ontstane vacature als plaatsvervangend lid Financiële Commissie de 
door de burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meierij voorgedragen 
kandidaat te benoemen. 

 
 
 
Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   
 
 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm  Paraaf: 


