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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018  Bijlage : - 

Steller : Pien Hordijk Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-I5522 

Datum document 21-03-2018 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Wijziging bijdrage BDuR 2018  

Korte inhoud Er wordt geïnformeerd over de wijziging van de definitie van de maatstaf woonruimte 
in het Besluit financiële verhouding 2011 en de gevolgen die dit heeft voor de bijdrage 
die in het kader van de doeluitkering aan onze regio is toegekend. De wijziging gaat 
met betrekking tot de doeluitkering in op 1 januari 2018. De bijdrage stijgt met € 
8.210,- naar € 6.319.688,-.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5568 

Datum document 10-04-2018 

Afzender Provincie Noord-Brabant 

Geadresseerde De dagelijkse en algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen in 
Noord-Brabant  

Onderwerp Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017 

Korte inhoud Op 27 maart 2018 heeft de provincie het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 

vastgesteld. Hierin staat beschreven in welke mate de provincie bij het interbestuurlijk 
toezicht de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017 
heeft gehaald.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Voorstel     

AGP 2      
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Briefnummer 2018-I5645 

Datum document 26-04-2018  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid, minister F.B.J. Grapperhaus  

Geadresseerde Op verzoek van de minister doorgestuurd door het IFV aan de Voorzitters van de 
Veiligheidsregio’s  

Onderwerp Voortgang C2000 en 112  

Korte inhoud In mijn brief van 5 februari jl. heb ik uw Kamer voor het laatst geïnformeerd over de 
vernieuwing van C2000. In de brief ben ik ingegaan op onder andere de nieuwe 
migratie-strategie, de bijbehorende planning op hoofdlijnen en de continuering van 
het huidige netwerk. Nu de vernieuwing binnenkort een volgende fase ingaat 
informeer ik uw Kamer over de actuele stand van zaken rondom zowel de 
vernieuwing als de continuïteit van het huidige systeem. Tevens maak ik van de 
gelegenheid gebruik om u te informeren over een aantal andere ontwikkelingen op 
het meldkamerdomein, onder meer de ontwikkelingen naar toekomstig mobiel 
breedband voor de OOV-communicatie en de stand van zaken op het terrein van de 
realisatie van nieuwe meldkamers en 112 en locatiebepaling.   

Behandelaar Joost Knopper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5663 

Datum document 23-05-2018  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord t.a.v. de voorzitter 

Onderwerp Inspectierapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ 

Korte inhoud De Inspectie JenV onderzocht in alle veiligheidsregio’s een aantal belangrijke 
onderwerpen op het gebied van de repressieve brandweerzorg. Uit de resultaten van 
dit onderzoek komt naar voren dat we in Nederland beschikken over goede 
brandweerzorg. Echter, een aantal elementen behoeft dringend aandacht en/of 
verbetering.  
Het rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ is door Minister Grapperhaus 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij zal de Inspectie van JenV verzoeken om 
begin 2020 na te gaan of de veiligheidsregio’s verbeteringen hebben gerealiseerd op 
de genoemde thema’s. Tijdens het Veiligheidsberaad van 8 oktober 2018 gaat dhr. 
Grapperhaus graag het gesprek aan over de uitkomsten van het rapport.  
Twee bijlagen bij de brief: Inrichting repressieve brandweerzorg – Landelijk beeld en 
Inrichting repressieve brandweerzorg – Regiobeeld 21 Brabant-Noord.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen, behandeld in DB van 06-06-2018  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5707  

Datum document 12-06-2018 

Afzender Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant  

Geadresseerde De voorzitters van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Limburg-
Noord  

Onderwerp Reactie van de Commissaris van de Koning op evaluaties incident stuw Grave  

Korte inhoud De Onderzoeksraad maakt duidelijk dat de bestuurlijke complexiteit rondom de stuw 
Grave extra reden is om goed voorbereid te zijn op incidentbestrijding op dit deel van 
de Maas. Het is nu aan de betrokken veiligheidsregio’s om dit in samenwerking met 
hun veiligheidspartners, zoals Rijkswaterstaat, op te pakken.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5711  

Datum document 14-06-2018  

Afzender Gemeente Oss  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. het bestuur  

Onderwerp Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-
en) in Brabant-Noord  

Korte inhoud Jaarlijks ontvangt u een brief over het afstemmingsproces tussen gemeenten en GR-
en in Brabant-Noord. Daarbij informeren wij u ook over belangrijke ontwikkelingen. 
Met deze procesafspraken stemmen we de planning & controlcyclus van 
samenwerkingsverbanden in deze regio en haar deelnemers (hoofdzakelijk 
gemeenten) af. Het doel van dit proces is dat gemeenteraden in staat zijn te reageren 
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op de beleidsvoornemens van de GR-en.  
We hebben in regionaal verband de kadernota’s 2019 besproken. Daarbij hebben we 
ook gekeken naar de bijbehorende adoptie-adviezen. We zien mogelijkheden om de 
eenduidigheid van de opzet van de adoptie-adviezen te vergroten.  
 
Gemeenteraden voelen zich vaak op afstand geplaatst bij regionale 
samenwerkingsverbanden. Zij ervaren onvoldoende grip en vinden dat het uitwisselen 
van informatie tussen raden beter kan. Daarom kreeg de regionale griffierswerkgroep 
Regionale Samenwerking Noord-Oost Brabant van de presidia/raden de opdracht om 
met praktische voorstellen te komen om de sturing van de raden op regionale 
samenwerkingsverbanden te vergroten.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5712 

Datum document 15-6-2018  

Afzender Gemeente ’s-Hertogenbosch, dr. R.C. Hage, gemeentearchivaris  

Geadresseerde Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord/Brandweer Brabant Noord t.a.v. de 
secretaris de heer dr. ir. P. Verlaan  

Onderwerp Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer  

Korte inhoud Ter voldoening van de artikelen 13 en 15 van de Archiefverordening Veiligheidsregio 
Brabant-Noord 2011 ontvangt u hierbij het “Verslag op het archief- en 
informatiebeheer van de veiligheidsregio Brabant-Noord/Brandweer Brabant Noord 
2015-17”.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Zie agendapunt 4 

 

Briefnummer 2018-I5788  

Datum document 06-07-2018    

Afzender Provincie Noord-Brabant  

Geadresseerde Aan de besturen van de Veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant   

Onderwerp IBT-rapport ‘Onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op realisatie externe 
veiligheidsmaatregelen langs het spoor’ 

Korte inhoud Hierbij treft u de samenvatting aan van het IBT-rapport ‘Onderzoek naar het 
gemeentelijk toezicht op realisatie externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor’. 
Het volledige rapport kunt u inzien via www.brabant.nl/ibt. Wij vertrouwen erop dat de 
resultaten van dit onderzoek, in samenwerking met uw partners, u handvatten biedt 
om de veiligheid langs het spoor te verbeteren. Ook organiseren wij eind van dit jaar 
een themabijeenkomst over dit onderwerp. Alle spoorgemeenten maar ook de 
Veiligheidsregio’s ontvangen daarvoor een uitnodiging met een programma.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5855 

Datum document 23-07-2018     

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. de heer Mikkers  

Onderwerp Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2018  

Korte inhoud In 2019 brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) een periodiek beeld 
uit over de rampenbestrijding en de crisisbeheersing over de periode 2016-2018. Dit 
periodieke beeld – voorheen de Staat van de rampenbestrijding – is het resultaat van 
een samenhangend geheel van toezichtsactiviteiten op een aantal specifieke 
onderdelen van de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5853 

Datum document 08-08-2018 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-Generaal Politie  

Geadresseerde Aan de ondertekenaars van het Transitieakkoord  

Onderwerp Uitwerkingskader meldkamer en reactie op consultatie wetgeving  

Korte inhoud Op 5 maart jl. heeft minister Grapperhaus met uw vertegenwoordigers gesproken 

http://www.brabant.nl/ibt
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over het vervolg van de gemaakte afspraken in het Transitieakkoord voor de 
meldkamers. Hij heeft daarbij het ‘Uitwerkingskader meldkamer’ aangeboden waarin 
nadere afspraken zijn opgenomen over de toekomst van het meldkamerdomein De 
veiligheidsregio’s hebben bij het geven van hun akkoord op het uitwerkingskader als 
voorwaarde meegegeven dat de politie na overdracht van het beheer alle 
beheertaken voor de meldkamer en meldkamerfuncties van de veiligheidsregio’s gaat 
uitvoeren. In maart jl. is het concept van de Wijzigingswet meldkamers u ter 
consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de nieuwe inrichting van 
het meldkamerdomein. De politie is zich aan het voorbereiden op het in beheer 
nemen van de meldkamers en de verdere aansluiting van de samengevoegde 
meldkamers op de landelijke ICT infrastructuur. Ik vertrouw er op dat we op deze 
wijze met elkaar de transitie op een goede en realistische wijze kunnen voortzetten 
en zie uit naar onze verdere samenwerking.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-I5918 

Datum document 28-08-2018     

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord de heer J.M.L.N. Mikkers  

Onderwerp Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg  

Korte inhoud Op 23 mei 2018 publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid het onderzoek 
‘Inrichting repressieve brandweerzorg’. De onderwerpen van het onderzoek betreffen 
de opkomsttijden, de samenstelling van de basisbrandweereenheden en de 
beschikbaarheid van het brandweerpersoneel. Ten aanzien van de opkomsttijden 
luidde de aanbeveling van de Inspectie om de bestuurlijke informatievoorziening 
hierover te verbeteren. Daarmee wordt duidelijker wat de vastgestelde opkomsttijden 
zijn en in hoeverre de gerealiseerde opkomsttijden daarop aansluiten. Ik verzoek u 
mij voor 1 november a.s. aan te geven of uw veiligheidsregio hierin al stappen heeft 
gezet of binnenkort gaat zetten en zo ja, welke.  
 
Ten aanzien van uw veiligheidsregio heeft de Inspectie geconstateerd dat er gebruik 
wordt gemaakt van een afwijkende voertuigbezetting, maar dat de uitvoering van een 
RI&E nog niet is afgerond. Ik verzoek u uiterlijk 1 november a.s. aan de Inspectie 
kenbaar te maken welke van de hierboven genoemde stappen uw veiligheidsregio 
inmiddels heeft gezet. Daarbij kunt u toelichtende documenten meesturen. Indien op 
1 november a.s. nog niet alle stappen zijn gezet, verzoek ik u aan de Inspectie aan te 
geven op welke termijn de resterende stappen worden afgerond.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 
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UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-U3902 

Datum document 28-03-2018  

Afzender Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, voorzitter en secretaris  

Geadresseerde Gemeente Boekel, t.a.v. college van B&W  

Onderwerp Ontwikkelingen VRBN  

Korte inhoud In uw brief van 22 februari 2018 stelt u naar aanleiding van voorgenomen extra 
bijdrage van € 4,06 per inwoner voor de brandweerorganisatie een aantal vragen aan 
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Middels dit schrijven zullen we door 
gestelde vragen beantwoorden.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U3911 

Datum document 18-04-2018  

Afzender dr. ir. P. Verlaan, commandant  

Geadresseerde Gemeente Haaren, college van B&W en gemeenteraad  

Onderwerp Zienswijze  

Korte inhoud In uw mail van 2 maart 2018 heeft u mij geïnformeerd over uw zienswijze bij het 
concept-beleidskader 2019. Op 12 april jl. heeft uw burgemeester een verzoek 
gedaan om schriftelijk op uw ingebrachte zienswijze te reageren. Door middel van dit 
schrijven zal ik puntsgewijs op uw vragen c.q. opmerkingen reageren. 

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3920 

Datum document 30-04-2018  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, namens dezen, drs. K. 
van Esch, plv. secretaris  

Geadresseerde Aan de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 
Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij bieden wij u de concept-Jaarverantwoording 2017 en het voorstel tot 
resultaatbestemming 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. 

Behandelaar Tom van Kraaij   

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3921 

Datum document 30-04-2018  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, namens dezen, drs. K. 
van Esch, plv. secretaris  

Geadresseerde Aan de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio 
Brabant-Noord aan. Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op de 
Programmabegroting 2019, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.  

Behandelaar Tom van Kraaij   

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U3919  

Datum document 01-05-2018  

Afzender Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsberaad drs. H.M.F. Bruls  

Onderwerp Uitwerkingskader Meldkamer  

Korte inhoud In uw brief van 3 april 2018 heeft u het Uitwerkingskader Meldkamer aan mij 
voorgelegd met de vraag of dit Uitwerkingskader Meldkamer op de instemming van 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord kan rekenen. 
In onze vergadering op 18 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord besloten om in te stemmen met het Uitwerkingskader 
Meldkamer. 

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen, behandeld in DB 18-04-2018 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3925 

Datum document 01-05-2018 

Afzender Drs. J.M.L. Mikkers, voorzitter  

Geadresseerde De Minister van Justitie en Veiligheid, prof. mr. Dr. F.B.J. Grapperhaus  

Onderwerp Wijzigingswet Meldkamers  

Korte inhoud In uw brief van 14 maart 2018 heeft u mij het concept-voorstel Wijzigingswet 
meldkamers en de bijbehorende memorie van toelichting voorgelegd met het verzoek 
hierover desgewenst voor 11 mei 2018 een reactie uit te brengen. In zijn vergadering 
op 18 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 
zich over dit wetsvoorstel beraden. 

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen, behandeld in DB 18-04-2018 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3942  

Datum document 15-05-2018 

Afzender dr. ir. P. Verlaan, directeur  

Geadresseerde Gemeente Boxmeer, t.a.v. het college van B&W en gemeenteraad  

Onderwerp Beantwoording vragen beleidskader 2019 

Korte inhoud In uw brief van 28 maart 2018 geeft u uw zienswijze op het concept-beleidskader 
2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Uw heeft om een expliciete reactie 
gevraagd op het tweede punt van de ingebrachte zienswijze.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3997   

Datum document 04-07-2018  

Afzender Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, namens deze, P. Verlaan 
Regionaal Commandant  

Geadresseerde Deloitte Accountants B.V. 

Onderwerp Bevestiging bij jaarrekening 2017  

Korte inhoud Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met uw controle 
van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-
Noord over het boekjaar eindigend op 31 december 2017.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U3996  

Datum document 05-07-2018  

Afzender Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, secretaris dr. 
ir. P. Verlaan 

Geadresseerde Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant  

Onderwerp Toezending Toezichtverslag archief- en informatiebeheer VRBN 2015-2017 

Korte inhoud Op 4 juli 2018 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord het “Toezichtverslag 
archief- en informatiebeheer VRBN 2018” behandeld, vastgesteld en besloten deze 
stukken ter kennisgeving te zenden naar het overleg van het Algemeen Bestuur van 7 
november 2018. Beide documenten stuur ik u ter kennisgeving als bijlage mee.  

Behandelaar Elze Veldhuis  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4004 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Paul Verlaan, secretaris  

Geadresseerde College van B&W van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord  

Onderwerp Digitale verzending vastgestelde jaarrekening 2017 en programmabegroting 
2019  

Korte inhoud Op 4 juli 2018 zijn door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord de Jaarverantwoording 2017 en de 
Programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze documenten worden zoals gebruikelijk 
digitaal aan u toegestuurd. 

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4005 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het Algemeen Bestuur, P. Verlaan, secretaris   

Geadresseerde Provincie Noord-Brabant, College van Gedeputeerde Staten  

Onderwerp Jaarverantwoording 2017 en programmabegroting 2019  

Korte inhoud Op 4 juli 2018 zijn door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord de Jaarverantwoording 2017 en de 
Programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze documenten worden zoals gebruikelijk 
digitaal aan u toegestuurd. 

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4006 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het Algemeen Bestuur, P. Verlaan, secretaris   

Geadresseerde Aan de raden van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord  

Onderwerp Digitale verzending vastgestelde jaarverantwoording 2017 en 
programmabegroting 2019  

Korte inhoud Op 4 juli 2018 zijn door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord de Jaarverantwoording 2017 en de 
Programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze documenten worden zoals gebruikelijk 
digitaal aan u toegestuurd. 

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U4007 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het bestuur, P. Verlaan, secretaris  

Geadresseerde Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. de Minister 

Onderwerp Aanbieding jaarverantwoording 2017  

Korte inhoud Hierbij treft u de verantwoording over de specifieke uitkeringen van 2017 aan. De 
jaarstukken zijn d.d. 04 juli 2018 door het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling vastgesteld. 

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4048 

Datum document 14-08-2018   

Afzender dr. ir. P. Verlaan, commandant  

Geadresseerde College van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten in Brabant 
Noord  

Onderwerp Tussentijdse evaluatie risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid  

Korte inhoud Via deze brief informeer ik u over een analyse en evaluatie die wij uitvoeren als 
onderdeel van onze gezamenlijke risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. 
Hieruit voortvloeiend gaan wij graag in gesprek met uw medewerkers om deze 
analyse en evaluatie verder vorm te geven. De gezamenlijke verbeterpunten worden 
verwerkt zodat de risicogerichte toezichtstrategie vanaf 2019 van start kan gaan 
volgens bijgestelde prioritering en uitvoering. De aanpassingen en het resultaat van 
de evaluatie worden aan u teruggekoppeld. Naast deze evaluatie starten wij eind 
2018 met verdere afstemming en objectkeuze voor het uitvoeringsprogramma 2019. 
Vaststelling daarvan zal, net als voorgaande jaren, in samenspraak met uw 
medewerkers plaatsvinden.  

Behandelaar Peter Bandsma 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4052 

Datum document 21-08-2018  

Afzender dr. ir. P. Verlaan, directeur  

Geadresseerde Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  

Onderwerp Uitfasering WAS  

Korte inhoud Op 17 juli 2018 heb ik uw brief ontvangen inzake ‘standpuntbepaling uitfasering 
WAS’. Met deze brief wil ik, namens Veiligheidsregio Brabant-Noord, mijn standpunt 
met u delen. Dit standpunt is tevens besproken met Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost zijnde meldkamergebied. Het Veiligheidsberaad heeft op 20 maart 2015 
haar steun uitgesproken voor uitfasering, onder enkele, in de handout bijgevoegde, 
randvoorwaarden. Hierop aansluitend sta ik achter de uitfasering WAS per 1 januari 
2020 mits ook per deze datum is voldaan aan de eerder gestelde randvoorwaarden. 
De huidige stand van zaken met betrekking tot deze aandachtspunten, zoals 
geschetst in de bijlage van uw brief van 17 juli jl., is op dit moment onvoldoende. Er is 
een aantal alternatieven nog in ontwikkeling waarbij onzeker is of deze landelijk 
functioneel zijn voor 1 januari 2020. In de brief wordt gesproken over overname door 
regio’s en dat de kosten dan voor de betreffende gemeente zijn. Dit is dubbelzinnig 
geformuleerd want hieruit blijkt niet of het gaat om een mogelijkheid per regio of per 
gemeente. Ik ga er vanuit dat er wordt bedoeld per regio. Hier sta ik niet achter omdat 
verschillende situaties per veiligheidsregio, zonder inhoudelijke onderbouwing, tot 
vragen en onduidelijkheden gaan leiden in het hele land.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Algemeen Bestuur (ter kennisname) 07-11-2018 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken. 

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

 
 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan  MCDm    Paraaf:  …………… 


