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     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 9 november 2017, Raadszaal 

Gemeentehuis Uden, Markt 145, 5401 EJ Uden 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), prof. dr. W.B.H.J. van der Donk, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, M. Buijs, drs. H.A.G. 

Hellegers, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, M.C. Bakermans, drs. R.H. Augusteijn, M. Fränzel MSc, A. Walraven, 

mr. J.C.M. Pommer, R.J. van de Mortel, A.M.H. Roolvink MSc, mw. J. Zwijnenburg-Van der Vliet, dr.ir. P. Verlaan MCDm, 

mw. drs. K. van Esch, mr. A.D. Heil, mr. J. Smarius, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, Kolonel E.J. van den Broek, 

Luitenant-kolonel J. den Ouden en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

K.W.Th. van Soest, mr. W.A.G. Hillenaar en mw. M.L.P. Sijbers. 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom voor Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, de heer Van der Donk, die 

vandaag de vergadering van het Algemeen Bestuur bijwoont en de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch, de heer 

Mikkers opent mevrouw Buijs-Glaudemans, de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen mevrouw Sijbers en 

de heren Van Soest en Hillenaar.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De heer Augusteijn laat weten dat hij gevraagd is zitting te nemen in de bestuurlijke Werkgroep brandweerhuisvesting. Hij 

ziet echter geen mogelijkheid om aan dit verzoek gevolg te geven. 

2a.a Ingekomen stukken  

De heer Roolvink vraagt met betrekking tot de uitgegane brief aan de colleges van B&W van Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Mill 

en Sint Hubert, Oss en Uden in hoeverre Brandweer Brabant-Noord over voldoende eigen middelen beschikt om bij 

waterongevallen op te treden. 

De heer Verlaan antwoordt dat Brandweer Brabant-Noord over op wegtrailers geplaatste vaartuigen beschikt in de 

brandweerkazernes van Vierlingsbeek, Cuijk, Grave, Lith en Heusden, over een duikteam met een op wegtrailer geplaatst 

vaartuig in ’s-Hertogenbosch en over een oppervlaktewaterreddingsteam in Mill en Sint Hubert. Daarmee zijn voldoende 

eenheden beschikbaar om bij waterongevallen adequaat te kunnen optreden. 

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

2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 26 juni 2017. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 26 juni 2017 voor 

kennisgeving aan. 

2a.c Vergaderschema 2018 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt de planning 2018 van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur conform concept 

vast. 

2b. Politie 

De heer Heil deelt mee dat volgens de huidige planning op 18 april 2018 de verbouwwerkzaamheden van het gebouw van 

het GMC Brabant-Noord tot Meldkamer Oost-Brabant zullen worden opgeleverd. In verband met de uitgestelde 

ingebruikname van het landelijk aanbestede communicatiesysteem IVC2000 zal de aansluiting van de Meldkamer Oost-

Brabant op de landelijke ICT vertraging ondervinden. Begin 2018 wordt duidelijk wanneer de aansluiting alsnog zal worden 

gerealiseerd. Onderzocht wordt of het mogelijk is om het oude C2000 tijdelijk voor overbrugging tot de ingebruikname van 

IVC2000 te benutten. Voorts worden de frictiekosten in kaart gebracht die het gevolg zijn van deze vertraging. 

Mevrouw Moorman vraagt volgens welke criteria burgemeesters door de meldkamer worden geïnformeerd in geval van 

branden en ongevallen? 

De voorzitter zegt toe dat zal worden nagegaan op basis van welke criteria en bij welk soort incidenten burgemeesters door 

de meldkamer worden geïnformeerd.  

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

Geen mededelingen. 

2e. GHOR 

Mevrouw Van Esch deelt mee dat de praedistributie van jodiumtabletten volgens het landelijke modelplan in volle gang is. 

De leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur zullen door de GGD Hart voor Brabant worden geïnformeerd. 

De heer Fränzel vraagt in hoeverre de gemeenten zijn aangehaakt bij de voorlichting over de praedistributie van 

jodiumtabletten.  

De heer Buijs reageert dat er landelijk voor is gekozen om de informatie over de distributie van jodiumtabletten via de witte 

lijn te laten verlopen. 

Mevrouw Van Esch zegt toe dit na te gaan en de leden van het Algemeen Bestuur hierover te berichten. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

De heer Verheijen deelt mee dat in de Aa en in de Dommel concentraties GenX zijn aangetroffen. De drinkwaternorm is niet 

overschreden. De herkomst van deze lozing is nog niet gevonden. Het Waterschap Aa en Maas doet onderzoek. Geen 

mededelingen. 

2h. Defensie 

De heer Van den Broek laat weten als Regionaal Militair Commandant Zuid en plaatsvervangend commandant van de 13e 

Lichte brigade kolonel Doense op te volgen. De heer Van den Broek streeft ernaar in ieder geval de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur van alle 8 veiligheidsregio’s in zijn werkgebied bij te wonen. 

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
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De heer Verlaan deelt mee dat op 7 november 2017 de jaarlijkse systeemoefening rampenbestrijding en crisisbeheersing is 

gehouden. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 7 juli 2017 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 7 juli 2017 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

TER BESLUITVORMING 

4.   Voordracht voorzitter en samenstelling Dagelijks Bestuur c.a. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:  

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. De burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meierij te verzoeken om een kandidaat voor te dragen 
voor het Dagelijks Bestuur. 

3. De heer Bakermans als plaatsvervangend lid in het Dagelijks Bestuur aan te wijzen namens de burgemeesters van 
de gemeenten in het  basisteamgebied Maas & Leijgraaf.    

4. De burgemeesters van de gemeenten in het basisteamgebied Meierij te verzoeken om een kandidaat voor te dragen 
voor de functie van plaatsvervangend lid Financiële Commissie. 

 

De heer Van der Donk heeft met belangstelling kennis genomen van de voordracht voor de nieuwe voorzitter van de 

veiligheidsregio en wenst de heer Mikkers veel succes. 

 

De heer Mikkers neemt hierna het voorzitterschap van mevrouw Buijs-Glaudemans over.  

 

5.  Nota activabeleid 2017 Brandweer Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om de Nota Activabeleid 2017 Brandweer 

Brabant-Noord conform het voorgelegde concept vast te stellen. 

 

6.  Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Roolvink verwijst naar de aanstaande bestuursconferentie en vraagt zich af of met het voorstel om in 2017 de 

“Reserve Versteviging brandweerorganisatie” te vormen en daartoe € 1,5 mio aan de Reserve materieel & Materiaal te 

onttrekken niet vooruit wordt gelopen op de uitkomsten van de bestuursconferentie 2018? Heldere communicatie naar de 

gemeenteraden over dit voorstel acht hij noodzakelijk. 

 

De voorzitter antwoordt dat in de bestuursrapportage verslag wordt gedaan van de eerste tranche van het 

verstevigingstraject waarvan de noodzaak tijdens de op 7 juli 2017 gehouden bestuursconferentie breed door het Algemeen 

Bestuur is onderschreven. Het Dagelijks Bestuur heeft toen het mandaat van het Algemeen Bestuur gekregen om door 

herallocatie van bestaande middelen nog in 2017 en 2018 budgettair neutraal het verstevigingstraject gericht op het 

oplossen van enkele door de bezuinigingen in de afgelopen jaren ontstane acute problemen bij Brandweer Brabant-Noord. 

Bedoeling is om met ingang van 2019 een structureel karakter aan deze versteviging te geven door in het Beleidskader 2019 

een verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. Uiteraard zullen colleges en gemeenteraden over het 

concept-beleidskader 2019 in het eerste kwartaal van 2018 hun zienswijzen kunnen geven. 

 

De heer Buijs pleit voor een andere wijze van begroten waarbij door bundeling in meer algemene reserves het aantal 

bijzondere bestemmingsreserves wordt teruggebracht. 
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Mevrouw Moorman verzoekt om in de bestuursrapportage de nieuwe typen crises mee te nemen waarmee gemeenten en 

veiligheidsregio kunnen worden geconfronteerd.  

 

De heer Verlaan reageert dat tijdens de bestuursconferentie 2018 de nieuwe crisistypen aan de orde zullen komen waarmee 

gemeenten en veiligheidsregio in de toekomst kunnen worden geconfronteerd. Overigens is hij bereid om in de 

bestuursrapportage hierover enkele zinnen op te nemen. Ten aanzien van het bundelen van bestemmingsreserves zegt de 

heer Verlaan toe de accountant te zullen raadplegen.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. De bestuursrapportage 2017 met inachtneming van de volgende aanvulling overigens conform concept vast te stellen: 
1.1 Algemene Ontwikkelingen 
Vanwege de toenemende nationale en internationale verwevenheid kunnen de veiligheidsregio en daarmee ook de 
gemeenten met nieuwe typen crises worden geconfronteerd zoals de plotselinge opvang van grote aantallen 
vluchtelingen als gevolg van een gewapend conflict in gebieden grenzend aan de Europese Unie, terroristische 
aanslagen, uitval van de vitale infrastructuur door hacken of hybride oorlogsvoering e.d.  In de bestuursconferentie 
2018 zullen deze nieuwe vormen van crises aan de orde komen in relatie tot de strategische koers, de governance en 
de organisatorische toerusting van de veiligheidsregio. 

b. De Reserve versteviging brandweerorganisatie te vormen waarbij geldt: 
b1. Maximale grootte van de reserve: Niet van toepassing. 
b2. Maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project eerste tranche bestuursconferentie 2017 

c. In 2017 € 1,5 mio uit de Reserve kapitaallasten materieel en materiaal te onttrekken. 
d. In 2017 € 1,5 mio in de Reserve versteviging brandweerorganisatie te storten ter dekking van de kosten van 

versteviging van de brandweerorganisatie in 2018. 
 

7.  Tweede Wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. De tweede wijziging van de Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage vast te stellen. 
b. De gewijzigde investeringsplannen 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijlage 1 vast te stellen. 
 
8.   Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Van de Mortel merkt op dat de Financiële Commissie in de afgelopen jaren meerdere malen heeft gevraagd een 

inhoudelijke discussie over de reserves convenantsgelden en locatieonafhankelijke bluswatervoorziening te houden. De heer 

Van de Mortel vindt het niet juist om beide bestemmingsreserves in stand te houden en ziet daarbij de volgende 

mogelijkheden: 

a. De Reserves convenantsgelden en locatieonafhankelijke bluswatervoorziening niet te laten vrijvallen en herbestemmen 

voor versteviging van de brandweerorganisatie. 

Of 

b. De herbestemming van de Reserves convenantsgelden en locatieonafhankelijke bluswatervoorziening meenemen in de 

bestuursconferentie 2018.  

 

De heer Buijs kan zich vinden in het voorstel van de heer Van de Mortel. 

 

De heer Hellegers is er geen voorstander van om de Reserves convenantsgelden en bluswatervoorziening te laten 

vrijvallen. De Reserve convenantsgelden is indertijd gevoed uit rijksbijdragen in het kader van de vorming van de 

veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer en zou eind 2017 zijn uitgeput. Er wordt echter een beperkt saldo 

per 31 december 2017 verwacht. Voorgesteld wordt om deze reserve in ieder geval tot en met de bestuursconferentie 2018 

in stand te houden en daarom de einddatum te verschuiven naar 31 december 2018. Met betrekking tot de reserve 

bluswatervoorziening doet zich het probleem van capaciteitsgebrek bij Brandweer Brabant-Noord voor. Voorts is er  

landelijke onduidelijkheid over de meest wenselijke oplossing op het gebied van de toekomstige bluswatervoorziening na 

verkleining van de capaciteit van drinkwaterleidingen. Het is daarom nog niet gelukt met een definitief voorstel voor de 

bluswatervoorziening en de mogelijke afbouw van het gebruik van brandkranen door de brandweer in Brabant-Noord te 

komen. Afgesproken is dat dit in 2018 alsnog zal gebeuren zodat in dat jaar besluitvorming kan plaatsvinden. Tevens zal  
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hiertoe extra capaciteit worden aangetrokken. Thans wordt voorgesteld om de einddatum van deze reserve te verschuiven 

naar 31 december 2018. 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat met name Brandweer Brabant-Noord in de afgelopen jaren veel heeft moeten 

bezuinigingen. Daarmee is het noodzakelijk om de organisatie op korte termijn te verstevigen. Oorspronkelijk was de 

gedachte om alle verstevigingsprojecten en zowel de a-structurele dekking door inzet van bestemmingsreserves en de 

structurele dekking door verhoging van de gemeentelijke bijdragen in één voorstel mee te nemen. Dit zou echter betekenen 

dat de dringend noodzakelijke versterking pas met ingang van 2020 zou kunnen worden aangevangen. Vandaar dat het 

Dagelijks Bestuur voorstelt om op korte termijn met een voorstel te komen om de brandweer- en beheersorganisatie van de 

veiligheidsregio met ingang van 2017 en 2018 te versterken en daartoe de herbestemming van bestemmingsreserves als a-

structurele dekking in te zetten. Als structurele dekking zal het Dagelijks Bestuur voorstellen om de gemeentelijke bijdragen 

vanaf 2019 te verhogen en dit in het beleidskader 2019 aan raden en colleges voor te leggen. Het concept-beleidskader 

2019 zal op 24 januari 2018 eerst aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. De uitkomsten van de Bestuursconferentie 

2018 zullen in het Beleidskader 2020 aan colleges en raden worden voorgelegd en uiteraard worden uitgewerkt in het 

concept-regionaal beleidsplan 2020 – 2023 waartoe de colleges en raden zullen worden geconsulteerd. 

 

De heer Van de Mortel vindt dat het Algemeen Bestuur de principiële keuze moet maken om de beide 

bestemmingsreserves op te heffen en over te hevelen of vrij te laten vallen. 

 

De voorzitter vraagt de heer Van de Mortel of hij kan leven met het voorstel om beide bestemmingsreserves uiterlijk tot 31 

december 2018 aan te houden en het Dagelijks Bestuur op te dragen voor die datum aan het Algemeen Bestuur een 

voorstel voor te leggen? 

 

De heer Van de Mortel kan zich met dit voorstel verenigen. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. De Nota reserves en voorzieningen 2017 Brandweer Brabant-Noord vast te stellen. 
b. De einddatum voor de Reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening en van de Reserve Convenantsgelden te 

verlengen tot 31 december 2018. 
c. Het Dagelijks Bestuur op te dragen voor eind 2018 met een voorstel over herbestemming of vrijval van de Reserves 

Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening en Convenantsgelden te komen.  
 
9. Controleprotocol 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 
Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het controleprotocol voor de 

accountantscontrole op de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 
TER INFORMATIE 

 
10.  Toezichtsverslag Archief en Informatiebeheer 

 

De heer Verlaan licht het voorstel toe. Door een samenloop van omstandigheden en capaciteitsgebrek is het medio 2016 

door de Gemeentearchivaris van ’s-Hertogenbosch uitgebrachte Toezichtsverslag Archief- en Informatiebeheer nog niet aan 

het Algemeen Bestuur voorgelegd. Op korte termijn zal een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd om de 

gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen. 

 

Besluit: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om kennis te nemen van het 

Toezichtsverslag Archief- en Informatiebeheer d.d. 12 juli 2016 en dit verslag aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant. 

 

11. Rapportage aanvaring stuw Grave  
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De heer Fränzel is van mening dat GRIP 5 geen oplossing biedt voor de bestrijding van een incident zoals de aanvaring in 

Grave. Hij vraagt zich af wat wijsheid is: Wachten op Den Haag of kunnen we zelf iets afspreken?    

 

De heer Roolvink merkt op dat naar verwachting eind 2017 de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport zal uitbrengen. 

Bijzonder aan het incident was dat er slechts een vermoeden van incident was waarbij als gevolg van de hevige mist geen 

daadwerkelijk incident kon worden vastgesteld. Het is in ieder geval iets wat bij oefeningen moet worden meegenomen, 

aldus de heer Roolvink. 

 

De heer Pommer vraagt zich af wie eigenaar van het incident was: de algemene kolom voor rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, te weten de veiligheidsregio of de functionele kolommen Rijkswaterstaat en waterschappen?  

De Commissarissen van de Koning zijn in staat verbindingen te leggen naar de burgemeesters en rijksheren in de 

verschillende betrokken provincies.  

 

De heer Van der Donk merkt op dat de Commissarissen van de Koning in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en 

Limburg overleg hebben gehad over de aanpak van de rampenbestrijding in grensgebieden. De Commissaris vindt de 

aanbevelingen in het rapport Berenschot wat aarzelend. De heer Van der Donk geeft aan vanuit warme betrokkenheid en 

gepaste afstand bereid te zijn om te helpen bij het vinden van een oplossing. De heer Van der Donk pleit ervoor om de 

functie van Calamiteitencoördinator op de meldkamer nu zo spoedig mogelijk in te vullen. Met betrekking tot vervolgacties 

wacht de Commissaris enerzijds het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af en anderzijds een 

intelligente beantwoording van de vragen die de Commissarissen van de Koning in de provincies Gelderland, Noord-Brabant 

en Limburg nog aan de betrokken veiligheidsregio’s zullen stellen.   

 

De heer Verlaan deelt mee dat dat de betrokken veiligheidsregio’s reeds bezig zijn om verbeteringen te realisering om bij 

toekomstige incidenten beter te kunnen reageren. In landelijk verband wordt onderzocht hoe GRIP 5 het beste kan worden 

doorgevoerd. Oogmerk is hierbij voorts om de tijd-tempofactoren bij dergelijke watergebonden incidenten te veranderen. In 

2020 is daarom een waterincidentoefening gepland. De heer Verlaan merkt op dat de bestuurlijke netwerkkaarten ook een 

handvat voor de provinciegrensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van incidenten, rampen en crises bieden. 

Op 7 december 2017 zal deze problematiek aan de orde worden gesteld tijdens het overleg tussen de Commissaris van de 

Koning in de Provincie Noord-Brabant, de rijksheren en de directeuren veiligheidsregio’s. 

 

De voorzitter pleit ervoor om de functie van Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant nu snel in te vullen. 

 

De heer Heil merkt op dat alle bij de Meldkamer Oost-Brabant betrokken partijen op dit moment de invulling van de functie 

Calamiteitencoördinator op zo kort mogelijke termijn willen invullen. Dit is alleen mogelijk als alle betrokken partijen, te weten 

beide veiligheidsregio’s, beide regionale ambulancevoorzieningen en uiteraard ook de politie bereid zijn aan de oplossing bij 

te dragen. 

 

De voorzitter merkt concluderend op dat hij op korte termijn een feitelijke oplossing voor de invulling van de functie 

Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant noodzakelijk acht. Zonodig zal hij daartoe overleg zoeken met de 

voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 

De heer Heil reageert met de woorden dat hij zich graag voor het realiseren van een oplossing wil inzetten. 

 

Besluit: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. Kennis te nemen van de onderzoeksrapportage Berenschot  “Evaluatie crisisbeheersing Grave “. 

b. Kennis te nemen van de voorgenomen opvolging die gegeven wordt aan de aanbevelingen binnen Brabant-Noord. 

c. De discussie over coördinatie bij multidisciplinaire crises meet te nemen in de bestuursconferentie van 2018. 

 

12. Voorbereiding op crises door zorginstellingen 

 

Mevrouw Van Esch licht het voorstel toe.  
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De heer Augusteijn pleit ervoor dat ook de brandweer betrokken wordt bij het beheersen van risico’s in care-instellingen. 

De heer Verlaan dat de brandweer vanzelfsprekend graag wil meedenken maar daarvoor in voorkomende gevallen uiteraard 

wel moet worden gevraagd.   

Mevrouw Van Esch merkt op dat Care-instellingen geen verplichting hebben om de veiligheidsregio’s over hun veiligheids- 

en continuïteitsplannen te informeren. In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is inmiddels een taskforce gevormd 

om de veiligheid in Care-instellingen te onderzoeken. 

De heer Augusteijn stelt voor om in ieder geval te leren van de ervaringen in Midden- en West-Brabant en zo mogelijk zelfs 

aansluiting bij de taskforce te zoeken. 

Besluit: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

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

b. Kennis te nemen dat gelet op de kwaliteit van deze voorbereidingen het niet noodzakelijk is actie te ondernemen in de 

richting van cure-instellingen.  

c. Kennis te nemen van de mate van voorbereiding op crises door care-organisaties gelet op hun kwetsbaarheid. 

 

TER BESPREKING 

13. Voortgang bestuursconferentie 

De heer Verlaan zet in het kort de afwikkeling van de acute knelpunten bij de brandweer naar aanleiding van de op 7 juli 

2017 gehouden bestuursconferentie en de voorbereidingen van de bestuursconferentie 2018 uiteen: 

a. De versterkingsprojecten Brandweer Brabant-Noord, de a-structurele bekostiging voor 2017 en 2018 uit eigen 

middelen en de structurele bekostiging vanaf 2019 door verhoging van de gemeentelijke bijdragen worden uitgewerkt 

in het concept-beleidskader 2019 dat op 11 januari 2018 aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgelegd, op 24 januari 

2018 aan het Algemeen Bestuur ter toelichting en vervolgens voor het geven van zienswijzen aan colleges en raden 

wordt voorgelegd. De besluitvorming zal op 12 april 2018 plaatsvinden.  

b. De Bestuursconferentie 2018 moet antwoord geven op de vraag: Wie of wat willen we zijn, vanuit welke 

verantwoordelijkheid en vanuit welke breedte. Wat hebben we daarvoor nodig, hoe gaan we dit sturen (governance), 

hoe gaan we dit organiseren. Welke uitgangspunten moeten daarvoor worden gevormd. Kortom het maken van 

richtinggevende keuzes. Die moeten in de tweede helft van 2018 en ook qua consequenties voor de gemeentelijke 

bijdragen aan de veiligheidsregio weer worden uitgewerkt in het concept-beleidskader 2020 en voorts in het concept-

regionaal beleidsplan 2020 – 2023. Uiteraard zullen colleges en raden hun zienswijze over het concept-beleidskader 

2020 kunnen uitbrengen en tevens met betrekking tot het concept-regionaal beleidsplan 2020 – 2023 worden 

geconsulteerd voor gemeentelijke doelstellingen, risicoprofiel en beleidsvoornemens. Na afloop van de 

bestuursconferentie 2018 en voorafgaande aan het uitbrengen van zienswijzen zullen raden en desgewenst ook 

colleges vanuit de directie van de veiligheidsregio en ter ondersteuning van de burgemeesters worden bijgepraat. Over 

de manier waarop raden worden geïnformeerd worden nu reeds de raadsgriffiers geconsulteerd. 

 

De heer Buijs wil in de bestuursconferentie ook het risicoprofiel van de veiligheidsregio bespreken. 

 

Mevrouw Moorman zou het op prijs stellen om in het beleidskader 2019 niet alleen de versterkingsprojecten brandweer en 

de daarvoor noodzakelijke structurele bekostiging maar ook een doorkijkje willen opnemen naar wat tijdens de 

bestuursconferentie 2018 aan de orde zal komen. 

 

De heer Roolvink verzoekt om de gemeenteraden nadrukkelijk in het komende traject mee te nemen. 

 

De voorzitter zegt toe hiermee nadrukkelijk rekening te houden. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 
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1. Kennis te nemen van de naar aanleiding van de op 7 juli 2017 gehouden bestuursconferentie geformuleerde  

deelprojecten: 

a. een plan van aanpak ter afwikkeling van de gesignaleerde knelpunten bij de Brandweer voor de periode 2017-

2019, zogenaamde “tranche 1”; 

b. de voorbereiding van een 2e bestuursconferentie (maart/april 2018); deze gaat over de beleidsplanperiode 2020 

2023, zogenaamde “tranche 2”; 

c. communicatie over het geheel (tranche 1 + 2) naar de gemeenteraden om hen te betrekken; 

d. het voorbereiden en bewaken van de benodigde formele besluitvorming. 

2. Kennis te nemen hoe op hoofdlijnen met de realisatie van deze vier deelprojecten, ‘de doorontwikkeling 

veiligheidsregio’ tot stand komt. 

 

14.  Bespreking ontwikkelingen Veiligheidsregio Brabant-Noord met professor dr. W.B.H.J. van der Donk, 

Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant 

 

De heer Van der Donk dankt het Algemeen Bestuur voor de gelegenheid om van gedachten te wisselen en is voorts 

verheugd met de wens van het bestuur om de veiligheidsregio te willen doorontwikkelen. De Commissaris verwijst naar de 

op 3 november 2017 gehouden conferentie cybercrime. De veiligheid van de samenleving staat onder druk door nieuwe 

dreigingen. Uit oogpunt van zelfredzaamheid maar ook uit oogpunt van expertise als gevolg van enerzijds hoger 

opleidingsniveau en anderzijds maatschappelijke verwevenheid neemt de betrokkenheid en daarmee de behoefte aan 

invloed van burgers toe. Dat betekent dat ook raadsleden op een andere manier bij het werk van de veiligheidsregio moeten 

worden betrokken. Bij sommige crisistypen moet nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen de initiële aanloop en de 

feitelijke response in de acute fase. Het daarom niet alleen belangrijk maar ook noodzakelijk om de strategische opgaven 

van de veiligheidsregio te verkennen en daarop actief te acteren en te communiceren. 

 

De heer Van der Donk pleit ervoor om te putten uit de beschikbare ruime ervaringen. Raadsleden ervaren de 

veiligheidsproblematiek maar ook intergemeentelijke samenwerking als iets afstandelijks. Toch willen ze op een inhoudelijke 

manier meespreken. Het is noodzakelijk na te denken over de manieren waarop je dit zou kunnen organiseren. De 

doorontwikkeling van de veiligheidsregio vraagt om vernieuwingen met een fundamenteel karakter. Zo is toezicht bedoeld 

om vooruit te kijken. De heer Van der Donk hoort ook graag van burgemeesters wat de provincie kan betekenen. De 

Commissaris wenst het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord veel succes bij zijn belangrijke werk. 

 

De voorzitter dankt de heer Van der Donk voor zijn komst, voor zijn goede woorden in het kader van warme betrokkenheid 

met gepaste afstand en zijn aanbod tot reflectie. 

 

15. Rondvraag 

 

De heer Augusteijn deelt mee dat in Heusden onlangs de tweejaarlijkse oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam heeft 

plaatsgevonden. De heer Augusteijn vindt eigenlijk dat dergelijke oefeningen jaarlijks moeten worden gehouden. 

 

De heer Fränzel laat weten dat hij vandaag voor het laatst bij een vergadering van het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio aanwezig was en op 5 december 2017 zal terugtreden als waarnemend burgemeester van Meierijstad. Hij 

dankt voor de samenwerking en ondervonden collegialiteit. Met ingang van 6 december 2017 zal de heer Kees van Rooij het 

ambt van burgemeester van Meierijstad vervullen. 

 

De voorzitter dankt de heer Fränzel voor de wijze waarop hij zijn bijdrage aan het werk van de veiligheidsregio heeft 

gegeven en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.    

     

16. Themagedeelte: Door COT georganiseerde workshop infectieziektebestrijding 

 

Mevrouw Van Esch leidt het programma van het themagedeelte in en geeft het woord aan drs. Nico Kaptein van het Crisis 

Onderzoeksteam. 
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De heer Kaptein geeft aan dat de workshop de volgende doelen beoogd: 

a. Inzichten in de bestuurlijke bevoegdheden en instrumenten bij infectieziektenbestrijding. 

b. Hoe te komen tot bestuurlijke beslissingen bij infectieziektebestrijding. 

  

Deze doelen zullen aan de hand van de volgende inhoudsopgave aan bod komen: 

 Wat zijn de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en wanneer en door wie worden ze uitgeoefend? 

 Toelichting op het proces van de uitoefening van bevoegdheden in de praktijk. 

 Verkennen aan de hand van casuïstiek. 

 Benoemen van doelen en uitgangspunten voor bestuurlijke besluiten en bestuurlijk handelen.   

 

De heer Pommer verwijst naar eerdere uitbraken van varkenspest en ruimingen van verdachte en besmette dieren on Oost-

Brabant in de jaren negentig. Er deed zich toen spanning voor met betrekking tot de noodzaak van ruimingen, de dilemma’s 

die daarbij op gemeenteniveau aan de orde kunnen zijn en de sturing door de rijksoverheid in het kader van het technische 

en gezondheidskundige proces en de betekenisgeving aan de bevolking. Ook tijdens de grote evacuatie in 1995 tijdens de 

dreigende dijkdoorbraak in Rivierenland bleef veel vee achter omdat opvang elders zonder grote schade aan de veestapel 

(stress, veeziekten etc.) eigenlijk nauwelijks mogelijk was. Ook hier ontstonden verschillen in beleving vanuit de sturing 

vanuit beleidscentra en gouvernement en de lokale uitvoering in de gemeenten.  

 

De heer Augusteijn herinnert zich de afstandelijk-formele houding van de rijksoverheid met betrekking tot de problematiek 

van de Q-koorts waarbij het economisch belang van de veehouderij prevaleerde boven dat van de gezondheid van 

omwonenden.  De heer Augusteijn heeft zich toen in de steek gelaten gevoeld door de rijksoverheid. 

 

De heer Fränzel refereert aan de inentingen tegen griep in Woensdrecht. Wat hielp was een heldere sturing vanuit de GGD. 

 

De heer Buijs benadrukt het belang van het managen van verwachtingen en daarbij de verantwoordelijkheden te laten op 

die plaatsen waar ze horen te liggen. 

 

In geval van A-ziekten (mers, pokken, polio, sars, ebola, virale hemorragische koorts) is er sprake van landelijke coördinatie 

van de regionale bestrijding. De voorzitter van de veiligheidsregio is hierbij leidend. Zoönosen zoals Q-koorts behoren tot de 

C-ziekten waarbij alleen een meldingsplicht bestaat.    

 

De heer Van der Donk wijst op het WRR Rapport “Onzekere risico’s”.  Daarin wordt gepleit om je niet op risico’s maar 

onzekerheden voor te bereiden. 

 

Mevrouw Van Esch merkt op dat het team infectieziektebestrijding betekenis geeft aan medische informatie die aan 

burgemeesters wordt gezonden. 

 

De voorzitter merkt dat verschillende deskundigen verschillende opvattingen kunnen hebben. Hoe kun je als overheid onder 

die omstandigheden gezag- eb vertrouwenwekkend communiceren? 

 

Mevrouw Van Esch merkt op dat de rol van het ministerie van VWS bij Q-koorts sterker zou moeten zijn.  Het doel bij de 

zonering van geitenhouderijen is het voorkomen van (nieuwe) risico’s. Het is noodzakelijk om dit in nieuwe situaties mee te 

nemen in bij voorbeeld de Omgevingsvisie, Omgevingsplannen en bij vergunningverlening. Onderzoeken over luchtkwaliteit 

zijn openbaar. Het belang van publieke gezondheid moet in de Omgevingswet worden vormgegeven.  

 

De heer Van der Donk biedt zijn hulp aan om de zoönoseproblematiek aan te pakken.  

 

In geval van een uitbraak van Q-koorts geldt: Doel 1: Duidelijkheid over de situatie (Waar zitten de bronnen, wie is besmet, 

hoe voorkom ik uitbreiding, hoe voorkomen of beperken we maatschappelijke onrust?) 

 

Q-koorts kenmerkt zich door: 
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a. Uitbraak op bepaalde locaties. 

b. Onzekerheid of probleem zich ook al niet elders heeft voorgedaan of voordoet en of het vee is ingeënt. 

c. Wie gaat de publieke opinie voeden met (mis)informatie? 

d. Wat betekent de interdepartementale versus regionale/lokale belangenstrijd? 

 

Het verdient geen aanbeveling op Den Haag te wachten als je weet wat ver aan de hand is en wat je moet doen. 

 

Verschillende leden van het Algemeen Bestuur gaven aan behoefte aan aanvullend beleid te hebben met betrekking tot 

infectieziektebestrijding in het algemeen en de aanpak van Q-koorts in het bijzonder en daarbij de ontwikkelingen in de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te volgen.  

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng, de heer Kaptein voor zijn 

workshop en aan de heer Hellegers  voor de door de Gemeente Uden verleende gastvrijheid sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  24 januari 2018  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

drs. J.M.L.N.  Mikkers  dr. ir. P. Verlaan MCDm 

 


