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AGP 2a.a ABVRBN 20181107 

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 6 juni 2018. 

Aanwezig 

drs. J. M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, M. Buijs, mr. W.A.G. Hillenaar, dr.ir. P. Verlaan MCDm,  
mw. drs. K. van Esch, mr. A.D. Heil, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, mr. drs. J.J. Knopper en A.L.C. Hellings 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

drs. H.A.G. Hellegers, mr. H.J.M. Timmermans en Kolonel E.J. van den Broek. 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen en Ingekomen 

en uitgegane stukken  

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het door dhr. Verlaan (Directeur 

Veiligheidsregio, Commandant Brandweer Brabant-Noord en Secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord) aangevraagde ontslag per 1-1-2019 te aanvaarden. 

 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 18 

april 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 18 april 2018 

ongewijzigd vast.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 18 april 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering op 18 april 

2018 ongewijzigd vast. 

4. Concept-verslag 

Bestuursconferentie 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord  d.d. 12 en 13 april 

2018 Putten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag Bestuursconferentie Veiligheidsregio 

Brabant-Noord  van 12 en 13 april 2018 vast, met de navolgende wijziging: 

Onderstaande tekst vervalt: 

De heer Verlaan merkt op dat binnen Brabant-Noord twee bevolkingszorgsystemen 

bestaan, te weten één voor 16 gemeenten en één voor de Gemeente ’s-

Hertogenbosch. Wordt eraan gedacht om deze systemen te integreren? 

 

De heer Mikkers antwoordt dat het college van ’s-Hertogenbosch daar inmiddels anders 

over denkt dan in het verleden. Als burgemeester is hij bereid om de adviseurs, mits 

van de afgesproken kwaliteit, van andere gemeenten als zijn adviseurs te aanvaarden. 

De uitdaging die nu voorligt is tweeledig: Versteviging van draagvlak en solidariteit en 

het verantwoord en proportioneel uitbreiden van regionale capaciteit inclusief OTO. Dat 

kost € 195.000 structureel of € 0,30 per inwoner.  

 

Vervangende tekst: 

De heer Verlaan merkt op dat het bevolkingszorgsysteem binnen Brabant-Noord nu 

nog verdeeld is in twee personele unies, één ingevuld door de samenwerking van 

gemeenten in de regio en één ingevuld door de gemeente ’s Hertogenbosch. Wordt 

eraan gedacht om deze systemen verder te integreren? 

 

De heer Mikkers antwoordt dat het voor de gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit 

bestuurlijk oogpunt geen probleem is om gebruik te maken van de ondersteuning van 

andere adviseurs uit de regio.  

De uitdaging die nu voorligt is tweeledig: Versteviging van draagvlak en solidariteit en 

het verantwoord en proportioneel uitbreiden van regionale capaciteit inclusief OTO. Dat 

kost € 195.000 structureel of € 0,30 per inwoner. 

5. Rapportage van de 

Onderzoeksraad voor 

Veiligheid d.d. 3 mei 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van dit voorstel en de samenvatting van de 

Onderzoeksrapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

stuwaanvaring door 

Benzeentanker bij Grave 

29 december 2016 Stuw Grave. 

8. Wijziging 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. de navolgende aanpassing van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-

Noord, Hoofdstuk 20 artikel 20:1:10 lid 3 van Hoofdstuk 20 Rechtspositieregeling 

BBN duiktoelage en duikploegleidertoelage met terugwerkende kracht per 1 

januari 2014 te wijzigen in: 

 De in het eerste en tweede lid bedoelde duiktoelage onderscheidenlijk 

DPL toelage bestaat uit 2% van het maximumsalaris van schaal 006 van 

Bijlage IIa. 

2. de Attentieregeling beroeps vast te stellen; 

3. de Attentieregeling vrijwilligers vast te stellen. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 24 oktober 2018, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

dr.ir. P. Verlaan MCDm drs. J.M.L.N. Mikkers 
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ABVRBN 20181107, AGP 2a.b 

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 6 juni 2018. 

Aanwezig 

drs. J. M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, M. Buijs, mr. W.A.G. Hillenaar, dr.ir. P. Verlaan MCDm,  
mw. drs. K. van Esch, mr. A.D. Heil, mr. J.J. Smilde, drs. L.H.J. Verheijen, mr. drs. J.J. Knopper en A.L.C. Hellings 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

drs. H.A.G. Hellegers, mr. H.J.M. Timmermans en Kolonel E.J. van den Broek. 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen en Ingekomen 

en uitgegane stukken  

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het door dhr. Verlaan (Directeur 

Veiligheidsregio, Commandant Brandweer Brabant-Noord en Secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord) aangevraagde ontslag per 1-1-2019 te aanvaarden. 

 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 18 

april 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 18 april 2018 

ongewijzigd vast.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 18 april 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering op 18 april 

2018 ongewijzigd vast. 

4. Concept-verslag 

Bestuursconferentie 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord  d.d. 12 en 13 april 

2018 Putten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag Bestuursconferentie Veiligheidsregio 

Brabant-Noord  van 12 en 13 april 2018 vast, met de navolgende wijziging: 

Onderstaande tekst vervalt: 

De heer Verlaan merkt op dat binnen Brabant-Noord twee bevolkingszorgsystemen 

bestaan, te weten één voor 16 gemeenten en één voor de Gemeente ’s-

Hertogenbosch. Wordt eraan gedacht om deze systemen te integreren? 

 

De heer Mikkers antwoordt dat het college van ’s-Hertogenbosch daar inmiddels anders 

over denkt dan in het verleden. Als burgemeester is hij bereid om de adviseurs, mits 

van de afgesproken kwaliteit, van andere gemeenten als zijn adviseurs te aanvaarden. 

De uitdaging die nu voorligt is tweeledig: Versteviging van draagvlak en solidariteit en 

het verantwoord en proportioneel uitbreiden van regionale capaciteit inclusief OTO. Dat 

kost € 195.000 structureel of € 0,30 per inwoner.  

 

Vervangende tekst: 

De heer Verlaan merkt op dat het bevolkingszorgsysteem binnen Brabant-Noord nu 

nog verdeeld is in twee personele unies, één ingevuld door de samenwerking van 

gemeenten in de regio en één ingevuld door de gemeente ’s Hertogenbosch. Wordt 

eraan gedacht om deze systemen verder te integreren? 

 

De heer Mikkers antwoordt dat het voor de gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit 

bestuurlijk oogpunt geen probleem is om gebruik te maken van de ondersteuning van 

andere adviseurs uit de regio.  

De uitdaging die nu voorligt is tweeledig: Versteviging van draagvlak en solidariteit en 

het verantwoord en proportioneel uitbreiden van regionale capaciteit inclusief OTO. Dat 

kost € 195.000 structureel of € 0,30 per inwoner. 

5. Rapportage van de 

Onderzoeksraad voor 

Veiligheid d.d. 3 mei 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van dit voorstel en de samenvatting van de 

Onderzoeksrapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

stuwaanvaring door 

Benzeentanker bij Grave 

29 december 2016 Stuw Grave. 

8. Wijziging 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. de navolgende aanpassing van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-

Noord, Hoofdstuk 20 artikel 20:1:10 lid 3 van Hoofdstuk 20 Rechtspositieregeling 

BBN duiktoelage en duikploegleidertoelage met terugwerkende kracht per 1 

januari 2014 te wijzigen in: 

 De in het eerste en tweede lid bedoelde duiktoelage onderscheidenlijk 

DPL toelage bestaat uit 2% van het maximumsalaris van schaal 006 van 

Bijlage IIa. 

2. de Attentieregeling beroeps vast te stellen; 

3. de Attentieregeling vrijwilligers vast te stellen. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 24 oktober 2018, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 



AGP 2a.c ABVRBN 20181107 

 

Bestuursplanning Veiligheidsregio Brabant-Noord 2019 
 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur 

 

16 januari  09.30 – 12.30 uur 

3 april   09.30 – 12.30 uur  

3 juli   09.30 – 12.30 uur 

6 november 09.30 – 12.30 uur  

 

 

 

 

Algemeen Bestuur vindt plaats op per vergadering nader te bepalen locaties in de regio. 

 

 

 

 

  


