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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  d.d.  26 oktober 2017. 

Aanwezig: mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J.M.L.N. Mikkers, drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, 

M. Buijs, dr.ir. P. Verlaan, drs. K. van Esch, mr. A.D. Heil, en C.Q. Boot MSM. 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen, mr. J.J. Smilde en kolonel E. van den Broek 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen & ingekomen 

en uitgegane stukken 

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

kennisgeving aan te nemen.  

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van de vergaderplanning 

2018. 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 26 

juni 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 26 juni 2017 

conform concept vast te stellen. 

3b. Concept-personeelsver-

trouwelijke bijlage verslag 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 26 juni 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de personeelsvertrouwelijke bijlage bij het 

verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 26 juni 2017 conform concept vast te stellen. 

 

3c. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 26 juni 2017 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 26 juni 2017 

gehouden vergadering conform concept vast te stellen. 

 

4. Een/belofte Regionaal 

Commandant Brandweer 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Kennis te nemen van het document “Hier staan wij voor! Gedragscode van 

Brandweer Brabant-Noord”. 

2. Ter vergadering het afleggen van de eed/belofte van de Commandant Brandweer 

Brabant-Noord bij te wonen. 

5. Voordracht voorzitter en 

samenstelling Dagelijks 

Bestuur c.a. 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te leggen: 
a. Aan de minister van Justitie en Veiligheid de voordracht te doen om de heer 

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

b. In de door vertrek van de burgemeester van Heusden ontstane vacature in het 
Dagelijks Bestuur te voorzien op basis van de voordracht waartoe de burge-
meesters van gemeenten in het Basisteamgebied Meijerij zullen worden gevraagd. 

c. In de door herindeling van de Gemeente Veghel ontstane vacature 
plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur te voorzien op basis van de 
voordracht waartoe de burgemeesters van gemeenten in het Basisteamgebied 
Maas en Leijgraaf zullen worden gevraagd.    

d. In de door gemeentelijke herindeling van de Gemeente Schijndel ontstane vacature 
plaatsvervangend lid Financiële Commissie te voorzien op basis van de voordracht 
waartoe de burgemeesters van de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij 
zullen worden gevraagd. 

6. Motie Gemeenteraad 

Heusden 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. In afstemming tussen de vice-voorzitter en de secretaris Veiligheidsregio de tekst 

van de brief aan te passen en aan de Gemeenteraad van Heusden te zenden.  

2. Een afschrift van de brief ad 1 aan de gemeenteraden van alle 16 overige in de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord samenwerkende gemeenten te zenden. 

7. Nota activabeleid 2017 

Brandweer Brabant-Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de Nota activabeleid 

2017 Brandweer Brabant-Noord en deze nota ter vaststelling voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 9 november 2017. 

8. Voorbereiding op crises 

door zorginstellingen 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Kennis te nemen van de mate van voorbereiding door cure-organisaties op hun rol 
bij crises. 

2. Kennis te nemen dat gelet op de kwaliteit van deze voorbereidingen het niet 
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noodzakelijk is actie te ondernemen in de richting van cure-organisaties. 
3. Kennis te nemen van de mate van voorbereiding op crises door care-organisaties 

gelet op hun kwetsbaarheid. 
4. Het Algemeen Bestuur in kennis te stellen van het voorstel en door middel van een 

toelichting te informeren. 

9. Rapportage aanvaring stuw 

Grave 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:  

1. Kennis te nemen van de evaluatierapportage. 

2. Kennis te nemen van de voorgenomen opvolging die gegeven wordt aan de 

aanbevelingen binnen Brabant-Noord. 

3. Om de discussie over coördinatie bij multidisciplinaire crises mee te nemen in de 

bestuursconferentie van 2018. 

9a. Toezichtsverslag Archief- en 

informatiebeheer 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het Toezichtsverslag 

Archief- en informatiebeheer Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016, dit ter kennisname 

aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 9 november 2017 en 

het vervolgens samen met een plan van aanpak aan Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Noord-Brabant aan te bieden. 

10. Bestuursrapportage 2017 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. In het concept-beleidskader 2019 en de concept-programmabegroting 2019 de 

structurele dekking met ingang van 2019 van de noodzakelijke versterkingen van 

Brandweer Brabant-Noord en de daartoe noodzakelijke verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio mee te nemen. 

2. Alvorens het concept-beleidskader 2019 voor het geven van een zienswijze aan 

colleges en raden zal worden voorgelegd dit in een extra in januari 2018 te 

houden vergadering met het Algemeen Bestuur te bespreken. 

3. In het concept-beleidskader 2020 en het concept-regionaal beleidsplan de 

uitkomsten van de bestuursconferentie 2018 en de gevolgen voor de 

gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio mee te nemen. 

4. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2017 en deze ter besluitvorming voor 

te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 9 november 2017. 

5. Aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om nog in 2017 de reserve 

‘Versteviging Brandweerorganisatie’ te vormen waarvoor geldt: 

a. Maximale grootte van de reserve: n.v.t. 
b. Maximale duur waarop reserve beschikbaar is: einde project eerste tranche 

bestuursconferentie 2017 
6. Aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om in 2017 € 1,5 miljoen uit de reserve 

Kapitaallasten materieel & materiaal te onttrekken. 
7. De onttrekking van € 1,5 miljoen ad 3 in 2017 in de reserve ‘Versteviging 

Brandweerorganisatie’ te storten ter dekking van de kosten van de versteviging 
van de organisatie in 2018. 

8. De besluiten ad 2, 3 en 4 te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2017 en de 
eerstvolgende begrotingswijziging 2018. 

11. Tweede wijziging 

Programmabegroting 2017 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. In te stemmen met de voorgestelde tweede wijziging van de Programmabegroting 

2017 en deze met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur. 

2. In te stemmen met de gewijzigde investeringsplannen 2017 en deze met een 

positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

12. Nota reserves en 

voorzieningen 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. De Nota reserves en voorzieningen 2017 Brandweer Brabant-Noord vast te stellen 
en dit besluit ter kennisname voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn 
vergadering op 9 november 2017. 

2. In te stemmen met de verlenging van de einddatum van de Reserve Locatie 
Onafhankelijke Bluswatervoorziening en de Reserve Convenantgelden tot 31-12-
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2018 en dit ter besluitvorming op 9 november 2017 aan het Algemeen Bestuur 
voor te leggen. 

13. Controleprotocol 2017 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het concept-

controleprotocol Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 en dit ter besluitvorming voor te 

leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 9 november 2017. 

14. Voorbereiding 

bestuursconferentie 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om met inachtneming van de tijdens de 

vergadering van het Dagelijks Bestuur op 26 oktober 2017 uitgesproken wensen en 

gemaakte opmerkingen: 

1. In te stemmen met de uitgangspunten ten behoeve van de Bestuursconferentie 

2018 zoals verwoord in memo 14a. 

2. Met inachtneming van de besluiten 1, 2 en 3 bij agendapunt 10. Bestuurs-

rapportage 2017 in te stemmen met het procesvoorstel besluitvorming op 

hoofdlijnen zoals verwoord in memo 14b. 

3. Met inachtneming dat de burgemeesters hun gemeenteraden zullen informeren 

over de uitkomsten van de bestuursconferentie 2018 kennis te nemen van de 

wijze waarop de betrokkenheid van de raden zal worden verkend zoals verwoord 

in memo 14c. 

15. Rondvraag Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de Directeur Veiligheidsregio mandaat te 

verlenen om de kantoorhuisvesting in ’s-Hertogenbosch en Uden binnen de door het 

Dagelijks Bestuur gestelde kaders te realiseren. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 7 december 2017, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de plv. voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 

 


