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Concept  VERSLAG

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 12 april 2018, Staetenzaal 

Kasteel de Vanenburg, Vanenburgerallee 13, 3882 RH  Putten

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, drs. R.H. Augusteijn, ir. C.H.C. van Rooij, A. 

Walraven, E.H.J.M. Mathijssen, R.J. van de Mortel, A.M.H. Roolvink MSc, mw. J. Zwijnenburg-Van der Vliet, mw. M.L.P. 

Sijbers, drs. L.H.J. Verheijen, Kolonel E.J. van den Broek, dr. ir. P. Verlaan MCDm, mw.  I. Meijer, F.J.  Heeres, mr. H.J.M. 

Timmermans en C.Q. Boot MSM

Afwezig (met bericht van verhindering)

mr. J.J. Smilde

1. Opening

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor mevrouw Ingrid Meijer, strategisch adviseur GHOR Brabant-Noord, die 

Karin van Esch vervangt, de heer Harrie Timmermans, Coördinerend Gemeentesecretaris Brabant-Noord en Gemeente-

secretaris van Heusden en de heer Ed Mathijssen, loco-burgemeester van Sint Michielsgestel, die Jan Pommer vervangt en 

vandaag voor het eerst een vergadering van het Algemeen Bestuur bijwonen, opent de voorzitter de vergadering. Bericht 

van verhindering is ontvangen van de heer Smilde.

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. 11 januari 2018.

2a.c Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 januari 2018.

2a.d Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 28 februari 2018.

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 11 januari, 24 

januari en 28 februari 2018 voor kennisgeving aan.

De heer Van de Mortel verzoekt om de uitkomsten van het landelijke belevingsonderzoek onder repressief brandweer-

personeel en van het Medewerkersonderzoek Brandweer Brabant-Noord te bespreken. De stukken die hierop betrekking 

hebben maken deel uit van de toegezonden documentatie ten behoeve van de bestuursconferentie.

De Verlaan antwoordt dat de uitkomsten van beide door de heer Van de Mortel genoemde onderzoeken tijdens het pro-

grammaonderdeel brandweervrijwilligers op donderdagavond 12 april 2018 in de bestuursconferentie aan de orde zullen 

komen. 
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De voorzitter licht toe dat de uitkomsten van het landelijke belevingsonderzoek pas onlangs zijn uitgebracht. In de bestuurs-

conferentie zal een eerste globale analyse ter sprake komen. In de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur zal 

een meer uitgebreide analyse aan de orde worden gesteld.

De voorzitter laat weten dat de in de afgelopen dagen nagezonden stukken over huisvesting niet tijdens de bestuursconfe-

rentie zullen worden besproken. De heer Mikkers realiseert zich dat de leden van het Algemeen Bestuur geen gelegenheid 

hebben gehad om deze stukken goed te kunnen raadplegen en bespreken met hun eigen ambtelijke adviseurs. Vandaar dat 

ze nu niet worden behandeld. Het Dagelijks Bestuur zal op korte termijn laten weten wanneer het huisvestingsdossier wel 

aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat het Dagelijks Bestuur op 28 maart 2018 aan de directeur veiligheidsregio 

opdracht heeft gegeven om de stukken over de huisvesting in de aangeboden vorm op te stellen. Vanwege dit late tijdstip 

van opdrachtverlening en de omvang van de werkzaamheden was het helaas niet mogelijk de stukken eerder toe te sturen. 

Het Dagelijks Bestuur draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 

2b. Politie

Geen mededelingen. 

2c. Hoofdofficier van Justitie

Niet aanwezig. Geen mededelingen.

2d. Brandweer

Geen mededelingen. 

2e. GHOR

Geen mededelingen.

2f. Bevolkingszorg

Geen mededelingen.

2g. Waterschap Aan en Maas

Geen mededelingen.

2h. Defensie

Kolonel Van den Broek bericht dat onlangs de nieuwe Defensienota 2018 Investeren in onze mensen, slagkracht en zicht-

baarheid is uitgebracht. Bij gelegenheid zal hij hierover in de komende dagen nog een korte toelichting geven.

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Geen mededelingen.

3. Verslag

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 24 januari 2018

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 24 januari 2018 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast. 

TER BESPREKING
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4. Resultaten systeemtest 2017

De heer Verlaan licht de evaluatie en resultaten van de systeemtest 2017 toe. Verbeterpunten zijn er op het gebied van het 

behalen van de opkomsttijden door sommige functionarissen, het niet beschikken over een Calamiteitencoördinator op de 

meldkamer, de informatie-uitwisseling tussen COPI en ROT en het informatiemanagement. Deze verbeterpunten worden 

zoveel mogelijk nog in 2018 gerealiseerd. Het definitief oplossen van het vraagstuk Calamiteitencoördinator vraagt om een 

forse investering die nog nadere afweging en besluitvorming door het bestuur vraagt. Tijdens het vrijdagmiddagprogramma 

van de aansluitende bestuursconferentie komt de Calamiteitencoördinator aan de orde.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om kennis te nemen van het rapport van de systeemtest 2017, de infographic en de 

aanbevelingen in het voorstel.

TER BESLUITVORMING

5. Concept-beleidskader 2019

De voorzitter meldt dat 14 gemeenteraden een instemmende zienswijze hebben uitgebracht: Bernheze, Boekel, Boxtel, 

Cuijk, Grave, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, 

en Uden. De gemeenteraden van Haaren en Vught hebben een afwijzende zienswijze uitgebracht. Uit de zienswijze van de 

gemeenteraad van Boxmeer is niet zonder nadere toelichting op te maken of het concept-beleidskader 2019 wordt omarmd 

of afgewezen. 

Mevrouw Moorman bericht dat de Raad van Bernheze het belang van veiligheid onderschrijft en daarom een instemmende 

zienswijze heeft uitgebracht. Mevrouw Moorman spreekt waar waardering uit voor de door de heer Verlaan tijdens de 

raadsvergadering verzorgde toelichting.

De heer Bos merkt op dat de in de Raad door de heer Verlaan verzorgde toelichting nut en noodzaak van het Beleidskader 

2019 hebben verduidelijkt. De Raad van Boekel onderschrijft het belang van een doelmatig georganiseerde veiligheidsregio. 

Om die reden heeft de Raad een instemmende zienswijze uitgebracht. De Raad van Boekel gaat ervan uit dat de veilig-

heidsregio op basis van deze bijdrageverhoging voor een langere periode, minstens vijf jaar, voldoende middelen heeft om 

zijn wettelijke taken te kunnen vervullen.  

De heer Van Soest is van mening dat de in de raadsvergadering door de heer Verlaan verzorgde toelichting heeft bijge-

dragen aan de beeldvorming van de raadsleden. De Gemeenteraad van Boxmeer kan zich over het algemeen in het 

concept-beleidskader 2019 en de daarin geschetste pontwikkelingen vinden. De Raad ziet het inlopen van de achterstand 

als een incidentele zaak. In het concept-beleidskader wordt de inhaalslag naar structurele financiële consequenties vertaald. 

De Raad acht dit niet juist en verwacht van het bestuur van de veiligheidsregio dat in beeld wordt gebracht wat de inciden-

tele financiële consequenties zijn van het op het gewenste niveau brengen van de organisatie en wat de structurele finan-

ciële consequenties zijn van de verdere doorontwikkeling.

De heer Verlaan antwoordt dat de ontstane tekortkomingen een structureel karakter hebben en daardoor structurele 

versterkingsmaatregelen noodzakelijk maken.

De heer Buijs deelt mee dat de Gemeenteraad van Boxtel een instemmende zienswijze heeft uitgebracht.

De heer Hillenaar deelt mee dat de Gemeenteraad van Cuijk een instemmende zienswijze heeft uitgebracht.

De heer Roolvink deelt mee dat de Gemeenteraad van Grave een instemmende zienswijze heeft uitgebracht.

Mevrouw Zwijnenburg – Van der Vliet laat weten dat de Gemeenteraad van Haaren een afwijzende zienswijze heeft 

uitgebracht. De Raad vraagt zich af in hoeverre de voorgestelde maatregelen ervoor zullen zorgen dat de gewenste doelen 

worden bereikt. De Raad is niet bereid tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In zijn zienswijze heeft 
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de Raad een aantal vragen gesteld die nog niet door de veiligheidsregio zijn beantwoord: Met het oog op de toekomst van 

de Gemeente Haaren wordt gevraagd zorg te dragen voor de vrijwilligers en medewerkers in dienst van de veiligheidsregio 

die in de Gemeente Haaren werkzaam zijn.

De heer Mikkers laat weten dat de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch met zorg heeft kennis genomen van de bij de 

veiligheidsregio als gevolg van de bezuinigingen ontstane problemen. De Raad heeft een instemmende zienswijze uitge-

bracht maar wel gevraagd om structurele uitgaven nu en in de toekomst van structurele dekking te voorzien. Reserves zijn 

hiervoor niet bedoeld. De Raad is voorts van mening dat de financiële consequenties van de Bestuursconferentie 2018 niet 

eerder dan in de begroting 2020 mogen worden verwerkt. 

De heer Augusteijn merkt op dat de Gemeenteraad van Heusden eveneens met zorg heeft kennis genomen van de 

problemen die als gevolg van de bezuinigingen bij de veiligheidsregio zijn ontstaan. De Raad vraagt zich wel af of met de 

voor 2019 voorgestelde bijdrageverhoging alle problemen kunnen worden opgelost. De Raad heeft een instemmende 

zienswijze uitgebracht.

De heer Bakermans bericht dat de Gemeenteraad van Landerd een instemmende zienswijze heeft uitgebracht op het 

concept-beleidskader 2019.

De Van Rooij laat weten dat de Gemeenteraad van Meierijstad een instemmende zienswijze heeft uitgebracht.

De heer Walraven deelt mee dat de Gemeenteraad van Mill en Sint Hubert een instemmende zienswijze heeft uitgebracht. 

De Raad heeft wel zorgen over eventuele verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio in de 

komende jaren.

Mevrouw Buijs-Glaudemans laat weten dat de Gemeenteraad van Oss een instemmende zienswijze heeft uitgebracht. De 

Raad heeft wel vragen over de consequenties van de knelpunten bij de veiligheidsregio voor de veiligheid in Oss. Het is 

lastig om aan raadsleden duidelijk te maken dat de zorgplicht voor brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing 

aan Burgemeester en Wethouders is opgedragen, doch de uitvoering daarvan aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio 

dient het veiligheidsbelang van alle gemeenten in Brabant-Noord.

Mevrouw Sijbers deelt mee dat de Gemeenteraad van Sint Anthonis een instemmende zienswijze heeft uitgebracht. De 

Raad heeft de Rekenkamercommissie Land van Cuijk gevraagd onderzoek naar de besteding van gelden door de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord te doen.

De heer Mathijssen bericht dat de Gemeenteraad van Sint Michielsgestel een instemmende zienswijze heeft uitgebracht. 

De door de heer Verlaan in de Gemeenteraad gegeven presentatie gaf een helder beeld van de knelpunten bij de veilig-

heidsregio en de noodzaak tot versteviging. De Raad heeft wel gevraagd kritisch naar meerdere scenario’s voor verdere 

versterking van de veiligheidsregio te kijken.

De heer Hellegers laat weten dat de Gemeenteraad van Uden een instemmende zienswijze heeft uitgebracht.

De heer Van de Mortel bericht dat de Gemeenteraad van Vught een afwijzende zienswijze heeft uitgebracht. De Raad vindt 

de voorstellen voor versterking van brandweer en bedrijfsvoering onvoldoende gemotiveerd en heeft zorgen dat de veilig-

heidsregio niet in control is en dat de gemeenten daarover niet eerder zijn geïnformeerd. De Raad roept de veiligheidsregio 

op om zowel organisatorisch als financieel orde op zaken te stellen en in control te komen. Zo vraagt de Raad zich bij voor-

beeld af waarom € 500.000 moet worden geïnvesteerd in extra bluskleding. De veiligheidsregio heeft gedurende een periode 

van zes jaar een batig rekeningsresultaat laten zien. De heer Van de Mortel vraagt zich af waarom nu een verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen wordt voorgesteld.

De voorzitter antwoordt dat naar zijn mening de noodzaak van de verhoging van de gemeentelijke bijdragen helder in het 

voorstel is omschreven.  
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Besluit: Het Algemeen bestuur besluit om:

1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van de Gemeenteraden.

2. Het concept-beleidskader 2019 met inachtneming van de uitgebrachte zienswijzen vast te stellen.

6. Rondvraag

De heer Augusteijn merkt op dat de stukken voor deze vergadering van het Algemeen Bestuur weliswaar op 29 maart 2018 

zijn toegezonden, doch de stukken voor de aansluitende bestuursconferentie pas op 5 april en 11 april 2018. Dit laatste 

maakt het vrijwel onmogelijk om voldoende kennis te kunnen nemen van de inhoud. 

De heer Roolvink vraagt zich af onder wiens verantwoordelijkheid de stukken voor de bestuursconferentie zijn opgesteld?

Mevrouw Buijs-Glaudemans antwoordt dat het Dagelijks Bestuur verantwoordelijkheid draagt voor de stukken ten behoeve 

van de bestuursconferentie. Het Dagelijks Bestuur heeft zich afgevraagd hoe de informatie het beste kon worden aange-

boden. Vandaar dat gekozen is voor twee bundels: Een bundel met stukken die tijdens de conferentie ter sprake komen en 

een bundel met relevante achtergrondinformatie. Het Dagelijks Bestuur gaat ervan uit dat de leden van het Algemeen 

Bestuur vanuit een dubbele rol aan de bestuursconferentie deelnemen, als regionaal bestuurder van de veiligheidsregio en 

als lokaal bestuurders namens hun gemeente. 

Mevrouw Meijer laat namens GHOR Brabant-Noord weten dat de grieppandemie nog altijd gaande is. Enige tijd geleden zijn 

de burgemeesters door de directeur Publieke Zorg geïnformeerd over de maatregelen die genomen zijn om de zorgconti-

nuïteit ondanks het grote aantal grieppatiënten dat medisch zorg nodig heeft en de consequenties van ziekten onder het 

zorgpersoneel voor de behandelcapaciteit zoveel mogelijk te borgen. De GHOR heeft samen met het Netwerk Acute Zorg 

gemonitord hoe de beschikbare zorgcapaciteit zich heeft ontwikkeld. Waar nodig zijn ingrepen gedaan. Tegelijkertijd wordt 

onderzocht wat moet worden gedaan om bij een volgende grieppandemie nog efficiënter en effectiever te kunnen werken.   

De heer Hillenaar spreekt zijn waardering uit voor zowel het optreden als de wijze van communiceren door de GHOR over 

de grieppandemie.

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.  4 juli 2018 

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord

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


