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ABVRBN 20180412, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 januari 2018, Grote 

vergaderzaal, eerste verdieping, kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, Orthenseweg 2b, 5212 XA ‘s-

Hertogenbosch 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, K.W.Th. van Soest, mr. W.A.G. Hillenaar, M. Buijs, drs. 

H.A.G. Hellegers, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, M.C. Bakermans, W.A. van Engeland, ir. C.H.C. van Rooij, 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 en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

mw. M.L.P. Sijbers, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, Kolonel E.J. van den Broek,. 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor de heer Van Rooij, burgemeester van Meierijstad, die vandaag voor het 

eerst een vergadering van het Algemeen Bestuur bijwoont en voor de heer Van Engeland, die de heer Augusteijn vervangt, 

opent de heer Mikkers vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Sijbers en de heren Smilde, 

Verheijen en Van den Broek. De voorzitter complimenteert de hulpverleningsdiensten met het optreden tijdens de afgelopen 

jaarwissseling. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2a.a Ingekomen stukken  

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 besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 26 oktober 

2017 en 7 december 2017 voor kennisgeving aan. 

2b. Politie 

De heer Heil deelt mee dat aan de minister van Justitie en Veiligheid advies is uitgebracht over de implementatie van 

IVC2000. Als gevolg van technische problemen bij de leveranciers heeft de uitrol vertraging opgelopen. Op dit moment is 

nog niet bekend wanneer de nieuwe Meldkamer Oost-Brabant op IVC2000 zal worden aangesloten. Oogmerk blijft dat de 

Meldkamer Oost-Brabant in 2018 in gebruik wordt genomen. 

De heer Buijs merkt op dat de vertraagde aansluiting op IVC2000 en de daardoor vertraagde ingebruikname van de nieuwe 

Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch tot frictiekosten zullen leiden.   

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Geen mededelingen. 
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2d. Brandweer 

De heer Verlaan bericht dat tijdens de zware storm op 18 januari 2018 door Brandweer Brabant-Noord grootschalig hulp is 

verleend aan door stormschade getroffen burgers, bedrijven, instellingen en gemeenten. De Meldkamer Brandweer heeft in 

korte tijd zeer weer hulpvragen ontvangen, die door de lokale uitrukposten werden afgewikkeld. Alle brandweerkazernes 

waren bezet met daartoe opgeroepen uitrukeenheden om snel te kunnen reageren.  

De heer Verlaan deelt mee dat op de Meldkamer Oost-Brabant in Eindhoven inmiddels de tijdelijke regeling 

Calamiteitencoördinator van kracht is geworden. Deze wordt ingevuld door daarvoor opgeleide brandweercentralisten van 

Brandweer Brabant-Noord en Brandweer Zuidoost-Brabant. 

2e. GHOR 

Geen mededelingen. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

Geen mededelingen. 

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 9 november 2017 

De heer Brekelmans verzoekt namens de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant om het besluit bij 

agendapunt 11. Rapportage aanvaring stuw Grave minder vrijblijvend te maken. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 9 november 2017 met de volgende wijziging van 

beslispunt 2 bij agendapunt 11. Rapportage aanvaring stuw Grave:  b.  Opdracht te geven aan het Dagelijks Bestuur om 

opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord, overigens 

overeenkomstig het voorgelegde concept vast.  

 

TER BESPREKING 

4. Concept-beleidskader 2019 + Concept-zienswijzeverzoek beleidskader 2019 colleges van B&W en 

gemeenteraden 

5. Concept-raadsinformatiebrief 

 

De voorzitter licht het voorstel toe. In het concept-beleidskader 2018 zijn de uitkomsten verwerkt van de op 7 juli 2017 

gehouden bestuursconferentie. De noodzakelijke versteviging van Brandweer Brabant-Noord en van de bedrijfsvoering van 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord vergt een maatregelenpakket dat voor 2018 uit daarvoor in te zetten niet langer 

noodzakelijke reserves zal worden bekostigd, doch vanaf 2019 een verhoging van de inwonerbijdrage aan de 

veiligheidsregio met € 4,06 per inwoner noodzakelijk maakt. Binnenkort zal het concept-beleidskader 2019 voor het geven 

van een zienswijze aan colleges en gemeenteraden worden voorgelegd. Om dit traject succesvol te laten verlopen heeft het 

Dagelijks Bestuur besloten om het Algemeen Bestuur bijeen te roepen om het concept-beleidskader 2019 te kunnen 
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toelichten. De heer Verlaan is beschikbaar om in vergaderingen van raadscommissies of gemeenteraden een toelichting te 

willen verzorgen. 

 

De heer Verlaan merkt op dat de in het concept-beleidskader 2019 voorgestelde verstevigingsmaatregelen bedoeld zijn om 

de grootste doch niet alle knelpunten die door de bezuinigingen van de afgelopen jaren bij Brandweer Brabant-Noord zijn 

ontstaan te verhelpen. Hierdoor moet Brandweer Brabant-Noord weer in staat zijn om uitvoering te geven aan haar wettelijke 

taken. 

 

De heer Bos spreekt zijn waardering uit voor het gekozen proces en het verschaffen van inzicht in de knelpunten die zich bij 

de veiligheidsregio voordoen. De heer Bos vraagt zich af of voldoende gebruik wordt gemaakt van capaciteit die bij 

gemeenten kan worden ingehuurd? Voorts vraagt de heer Bos zich af of het inzetten van reserves niet de gemeenten de 

mogelijkheid ontneemt om zelf keuzes te maken over het wel of niet verstevigen van de veiligheidsregio? In het verleden zijn 

doelen gesteld die door ontbrekende capaciteit niet kunnen worden waargemaakt. In hoeverre is hierover bij het formuleren 

van die doelen nagedacht? 

 

De heer Hillenaar merkt op dat de huidige capaciteit van de veiligheidsregio slechts voldoende is om primaire operationele 

processen te kunnen uitvoeren. Er is onvoldoende tot geen capaciteit voor ondersteunende en bedrijfsvoeringsprocessen. In 

vergelijk met andere veiligheidsregio’s blijft Brabant-Noord achter en is aanpak van de knelpunten noodzakelijk. 

 

De heer Roolvink vindt dat er een zorgelijke situatie is ontstaan die moet worden aangepakt. De heer Roolvink realiseert 

zich dat het concept-beleidskader 2019 slechts de eerste stap vormt van investeren in de veiligheidsregio. In april 2018 zal 

het Algemeen Bestuur zich over de toekomst van de veiligheidsregio buigen en zal wellicht worden geconcludeerd dat 

verdere versterking noodzakelijk is. Vraag hierbij is hoe we de gemeenteraden en colleges bij het maken van keuzes 

betrekken? 

 

De heer Van Engeland merkt op dat de geboden termijn tot 11 april 2018 voor de gemeenteraad van Heusden een 

uitdaging vormt om een zienswijze op het concept-beleidskader 2019 uit te brengen. 

 

De heer Van de Mortel heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de stukken. In de afgelopen jaren heeft de 

veiligheidsregio ondanks de opgelegde bezuinigingen jaarlijks een positief rekeningresultaat laten zien. Hoewel de middelen 

kennelijk wel beschikbaar waren is de bedrijfsvoering niet op orde. We vragen nu een extra gemeentelijke bijdrage van € 

2,65 miljoen met ingang van 2019 en mogelijk nogmaals € 4,5 miljoen voor 2020 en verder. Voorts is er op dit moment nog 

geen duidelijkheid over het vraagstuk van de huisvesting van de veiligheidsregio en het eigendom van de brandweer-

kazernes. De heer Van de Mortel stelt voor om nu eerst de organisatie van de veiligheidsregio op orde te brengen en pas 

daarna met een integraal voorstel over de doorontwikkeling van de veiligheidsregio te komen.  

 

Mevrouw Zwijnenburg sluit zich aan bij de woorden van de heer Van de Mortel. Zij mist voldoende onderbouwing en 

ontraadt daarom het voorstel. 

 

De heer Van Soest waarschuwt voor de onrust die bij gemeenteraden kan ontstaan als steeds weer met verzoeken om 

bijdrageverhoging wordt gekomen. 

 

De heer Pommer wijst op de komende raadsverkiezingen waardoor de huidige gemeenteraden zich over het concept-

beleidskader 2019 en de nieuwe zich over het concept-beleidskader 2020 zal moeten buigen. De heer Pommer pleit ervoor 

de nieuwe gemeenteraden met één integraal voorstel te benaderen. Overigens acht de heer Pommer de voorstellen om 

brandweer en bedrijfsvoering te verstevigen onomstreden. 

 

Mevrouw Moorman realiseert zich dat de nood bij de veiligheidsregio hoog is dat en wachten op een integraal voorstel dat 

pas op zijn vroegst met ingang van 2020 kan worden doorgevoerd geen optie is. Mevrouw Moorman vindt het wel 

noodzakelijk om colleges en gemeenteraden erop te wijzen dat er ook nog een huisvestingskwestie speelt en dat de 

doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot verdere bijdrageverhoging tot uiteindelijk wellicht € 11 per inwoner zal kunnen 

leiden.  
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De heer Bakermans vindt dat het voorstel aan colleges en gemeenteraden kan worden uitgelegd. De voorgestelde 

verstevigingen zijn noodzakelijk om de veiligheidsregio in staat te stellen haar doelen te bereiken. De heer Bakermans 

verwijst naar het advies van de Financiële Commissie waarin om een nuance met betrekking tot de besluitvorming over de 

verhoging van de gemeentelijke bijdragen wordt gevraagd. Het Algemeen Bestuur zal immers pas op 12 april 2018 gelet op 

de uitgebrachte zienswijzen een besluit nemen. De heer Bakermans kan met het voorstel leven.  

 

De heer Walraven vraagt zich af hoe we de gemeenteraden zo goed mogelijk bij dit voorstel kunnen meenemen? De heer 

Walraven stelt voor om zoveel mogelijk openheid van zaken over het vervolgtraject te geven. 

 

De heer Van Rooij vindt het hoog tijd om met de gemeenteraden in gesprek te gaan. De heer Van Rooij kan zich in de 

gegeven situatie voorstellen dat ingrijpen noodzakelijk is en er niet kan worden gewacht op één integraal voorstel na de 

bestuursconferentie in april 2018. Anderzijds begrijpt hij dat het twee maal benaderen van gemeenteraden tot complicaties 

kan leiden. De heer Van Rooij heeft begrepen dat de uitkomsten van de bestuursconferentie in juli 2017 nog niet naar de 

gemeenteraden zijn gecommuniceerd. De heer Van Rooij ondersteunt het voorliggende voorstel. 

 

De heer Buijs vindt het voorstel helder en eerlijk naar de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben er recht op te weten 

wat de knelpunten bij de veiligheidsregio zijn. De heer Buijs wil nog geen uitspraken doen over thans nog niet voorziene 

uitkomsten van de bestuursconferentie april 2018. Het Algemeen Bestuur zal eerst nog een aantal keuzes moeten maken  

alvorens een voorstel aan colleges en gemeenteraden te kunnen doen.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat vragen om meer geld op problemen stuit bij de Gemeente Oss. Mevrouw Buijs-

Glaudemans zou liever één keer met een integraal voorstel dan twee maal met afzonderlijke voorstellen naar de gemeente-

raden willen gaan. Als je zoals nu het geval is zo scherp aangeeft waar je niet aan kunt voldoen is er helaas geen andere 

mogelijkheid dan om nu actie te ondernemen. Het voorliggende voorstel is misschien wel confronterend, maar ook eerlijk. 

Het zal nu aan de huidige gemeenteraden moeten worden voorgelegd. Uitstel is niet langer uitlegbaar. 

 

De heer Hellegers merkt op dat het voorstel al een aantal stadia heeft doorlopen. De heer Hellegers ondersteunt de 

noodzaak om de gemeenteraden nu te benaderen. Na de bestuursconferentie in april 2018 zullen we als Algemeen Bestuur 

moeten besluiten of en hoe de veiligheidsregio zich moet doorontwikkelen en wat daarvan de consequenties zijn. 

 

De voorzitter vraagt zich af of het voorgestelde besluitvormingstraject de juiste route vormt? Als we structurele problemen 

alleen uit a-structurele middelen dekken houden we de gemeenteraden eigenlijk voor de gek. We hebben dan als Algemeen 

Bestuur geanticipeerd en laten aan de gemeenteraden alleen de mogelijkheid open om ja te zeggen. De voorzitter proeft 

steun voor het voorstel. De basis van de veiligheidsregio is niet op orde en maakt aanpak dringend noodzakelijk. De 

voorzitter vindt het cruciaal dat een knip wordt aangebracht tussen het huidige voorstel met betrekking tot het beleidskader 

2019 en het na de komende bestuursconferentie formuleren van een voorstel met betrekking tot het beleidskader 2020.  

 

De heer Verlaan merkt op dat de gemeenteraden in het beleidskader 2019 inderdaad voor het eerst over de concrete 

maatregelen voor versteviging van brandweer en bedrijfsvoering worden geïnformeerd. Echter de colleges en 

gemeenteraden zijn op 10 november 2017 naar aanleiding van de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur op 9 

november 2017 wel op hoofdlijnen over de uitkomsten van de bestuursconferentie in juli 2017 geïnformeerd. Daarbij zijn de 

colleges en de gemeenteraden in het bezit gesteld van alle analyses en presentaties die tijdens de bestuursconferentie 

hebben voorgelegen.  

 

Mevrouw Moorman is gelet op de gevoerde discussie van mening dat het beter is om in het beleidskader 2019 geen 

speculatieve bedragen te noemen voor 2020 en verder. 

 

De voorzitter reageert dat vooruitlopen op de in november 2018 door het Algemeen Bestuur te maken keuzes naar 

aanleiding van de uitkomsten van de komende bestuursconferentie een wandeling op drijfzand zal zijn. Het is daarom 

noodzakelijk om een knip aan te brengen tussen het thans voorliggende beleidskader 2019 en het eind 2018 op te stellen 

beleidskader 2020 waarin de keuzes naar aanleiding van de bestuursconferentie 2018 zullen worden verwerkt. Op zichzelf is 
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het zijn van de goedkoopste veiligheidsregio geen argument om meer geld aan de gemeenten te vragen. Opgave is en blijft 

een veiligheidsregio in stand te houden die in staat is zo doelmatig en effectief uitvoering te geven aan de haar opgedragen 

taken. 

 

De heer Hillenaar vindt het lastig om aan gemeenteraden uit te leggen waarom de bijdragen die gemeenten in het 

Gemeentefonds voor brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing ontvangen niet volledig aan de bekostiging van de 

veiligheidsregio worden besteed. 

 

De voorzitter vraagt de leden van het Algemeen Bestuur wat zij nodig hebben aan argumenten en onderbouwing om het 

concept-beleidskader 2019 voor het geven van een zienswijze aan hun gemeenteraden voor te leggen? 

 

De heer Roolvink vraagt in hoeverre we bij het voorleggen van het concept-beleidskader 2019 aan de gemeenteraden ook 

een blik op de toekomst meegeven voor de jaren 2020 en verder? 

 

De voorzitter antwoordt dat de voorgestelde € 4,06 per inwoner met ingang van 2019 uitsluitend is bedoeld om de grootste 

knelpunten bij de brandweer en de bedrijfsvoering te vervullen. De gemeenteraden mogen worden meegegeven dat de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord de goedkoopste veiligheidsregio is. De uitkomsten van de bestuursconferentie op 12 en 13 

april kunnen leiden tot aanvullende voorstellen om de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio met ingang van 2020 

te verhogen. Mocht dit naar het oordeel van het Algemeen Bestuur inderdaad noodzakelijk zijn dan zal dit voor het eerst in 

het beleidskader 2020 aan de gemeenteraden worden voorgelegd. 

 

De heer Van de Mortel wijst op de positieve rekeningsresultaten van de afgelopen jaren.  Hoe leggen we tegen deze 

achtergrond aan gemeenteraden uit dat de bijdragen aan de veiligheidsregio omhoog moeten? De heer Van de Mortel mist 

argumenten en concrete maatregelen om tekortkomingen te verhelpen.  

 

De voorzitter is van mening dat de vergaderstukken helder zijn en vraagt zich af op basis van welke argumenten de heer 

Van de Mortel bereid is zich te laten overtuigen? 

 

Mevrouw Zwijnenburg-van der Vliet vraagt zich af of met de voorgestelde verstevigingsmaatregelen de basis voor 

brandweer en bedrijfsvoering op orde komt? 

 

De voorzitter antwoordt dat met de voorgestelde verstevigingsmaatregelen de brandweer in staat is uitvoering te geven aan 

de huidige in het lopende beleidsplan vastgelegde ambitie.       

 

De heer Van Soest mist de onderbouwing voor de noodzaak van doorontwikkeling van de veiligheidsregio en voor 

toekomstige verhogingen van de gemeentelijke bijdragen.  Mocht het beleidskader 2019 zich alleen richten op de 

versteviging van de brandweer en een knip wordt aangebracht met betrekking tot de doorontwikkeling van de 

veiligheidsregio die op een later moment aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd, dan vervalt zijn vraag.     

 

De heer Van Rooij vraagt of na uitvoering van de in het concept-beleidskader 2019 genoemde verstevigingsmaatregelen de 

basis op orde is? Dit is niet expliciet aangegeven. 

 

Mevrouw Moorman vindt het noodzakelijk om in het voorstel concrete voorbeelden van knelpunten te geven en de 

consequenties daarvan voor de uitvoering van de operationale taken door de uitrukposten. 

 

De voorzitter vraagt of de leden van het Algemeen Bestuur overtuigd zijn dat met de voorgestelde verstevigingsmaatregelen 

bij de brandweer de basis op orde is? De voorzitter vindt het belangrijk dat in het concept-beleidskader 2019 en in de 

raadsinformatiebrief helder de noodzaak van de verstevigingsmaatregelen wordt aangegeven en dat uitstel niet meer 

mogelijk is.  
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De heer Van de Mortel wijst erop dat raadsleden in kleinere gemeenten contact hebben met brandweervrijwilligers. Zo is er 

onder de brandweermedewerkers een onderzoek gehouden waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn. Dat roept vragen 

op. 

 

De heer Walraven vraagt op welke wijze de leden van het Algemeen Bestuur bij het aanpassen van het concept-

beleidskader 2019 en de raadsinformatiebrief worden betrokken? 

 

De voorzitter antwoordt dat beleidskader 2019 en raadsinformatiebrief naar aanleiding van de uitkomsten van deze 

vergadering worden aangepast, via een schriftelijke ronde aan de leden van het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en 

daarna aan de gemeenteraden zullen worden aangeboden voor het geven van een zienswijze. 

 

De heer Verlaan merkt op dat zodra beschikbaar de uitkomsten van het bij Brandweer Brabant-Noord gehouden 

Medewerkersonderzoek samen met de uitkomsten van het landelijke belevingsonderzoek bij operationele 

brandweermedewerkers aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zullen worden voorgelegd.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van het concept-beleidskader 2019, de concept-raadsinformatiebrief en het zienswijzeverzoek aan de 

gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. 

2. Alvorens de stukken ad 1 aan de gemeenteraden te verzenden zal het concept-beleidskader 2019 en de concept-

raadsinformatiebrief naar aanleiding van de door het Algemeen Bestuur gemaakte opmerkingen door het Dagelijks 

Bestuur worden aangepast en via een schriftelijke ronde aan de leden van het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.   

 

6. Voorbereiding Bestuursconferentie  12 en 13 april 2018  

 

De heer Van Hest licht met behulp van een presentatie de opzet en voorbereidingen voor de komende bestuursconferentie 

toe. 

 

De voorzitter merkt op dat tijdens de bestuursconferentie de vraag centraal zal staan of we met het oog op de 

doorontwikkeling kiezen voor een veiligheidsregio als organisatie die uitsluitend is belast met de uitvoering van wettelijke 

taken of  voor een veiligheidsregio als netwerkorganisatie die verbindingen legt naar alle veiligheidspartners en op basis van 

een integrale aanpak werkt. 

 

TER BESLUITVORMING 

 

7. Eerste wijziging Programmabegroting 2018 deel A 

 

Besluit: Het Algemeen bestuur besluit om: 

1. De 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel A vast te stellen. 

2. De Algemene reserve GMC ad € 226.665 te realloceren naar de Bestemmingsreserve Onvoorziene kosten 

samenvoeging meldkamers Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 

8. Eerste wijziging Programmabegroting 2018 deel B 

 

Besluit: Het Algemeen bestuur besluit om: 

1. De 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B vast te stellen. 

2. De Reserve versteviging brandweerorganisatie te vormen. 

3. De vrijval van € 1.500.000 uit de Reserve kapitaallasten materieel en materiaal toe te voegen aan de Reserve 

versteviging brandweerorganisatie. 

4. De vrijval van € 521.000 uit de Reserve locatie onafhankelijk bluswatervoorziening toe te voegen aan de Algemene 

Reserve ter dekking van de aanvullende uitgaven in het kader van de versteviging van Brandweer Brabant-Noord. 

5. In te stemmen met de toevoegingen aan het investeringsplan. 
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9. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 

 

De heer Pommer vraagt in hoeverre we als veiligheidsregio risico’s lopen door de vertraagde aansluiting van de Meldkamer 

Oost-Brabant op IVC2000? 

 

De heer Buijs antwoordt dat de meldkamers op dit moment tijdelijk in Eindhoven zijn gehuisvest. Onderzocht wordt of met 

bestaande apparatuur een tijdelijke voorziening voor de periode tot de aansluiting op IVC2000 in de nieuwe Meldkamer 

Oost-Brabant kan worden gerealiseerd. Mogelijk zal het noodzakelijk zijn om de tijdelijke locatie in Eindhoven langer in 

gebruik te houden. In de komende maanden wordt duidelijk wanneer IVC2000 zal worden aangesloten en wat de gevolgen 

hiervan voor de Meldkamer Oost-Brabant zullen zijn. 

 

De voorzitter vraagt of mevrouw Van Esch een toelichting op de positie van de ambulancezorg met betrekking tot de multi-

intake kan geven. 

 

Mevrouw Van Esch antwoordt dat Ambulancezorg Nederland van mening is dat alleen medisch geschoolde medewerkers 

medische vragen kunnen beantwoorden. 

   

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de politie, de Regionale 

Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de 

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant te sluiten. 

  

10. Vacaturevervulling Dagelijks Bestuur c.a. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. 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 weten de heer Mark Buijs, 

burgemeester van Boxtel, te benoemen. 

2. De door de benoeming van de heer Mark Buijs ad 1 ontstane vacature van plaatsvervangend lid van het Dagelijks 

Bestuur te vervullen door de door de burgemeesters van de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij voorgedragen 

kandidaat mevrouw Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet, burgemeester van Haaren te benoemen.    

3. 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 de heer Roel Augusteijn, waarnemend burgemeester van Heusden te 

benoemen. 

4. Instemming verlenen aan het door de Kring van gemeentesecretarissen van gemeenten in Brabant-Noord aangewezen 

gemeentesecretaris van Heusden, de heer Harrie Timmermans als Coördinerend Gemeentesecretaris Brabant-Noord 

tevens ambtelijk portefeuillehouder bevolkingszorg. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  12 april 2018  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

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