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ABVRBN 20181107, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 4 juli 2018, Raadszaal 

Gemeentehuis Uden, Markt 145, 5401 EJ  Uden 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), 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, mr. J.C.M. Pommer, mw. J. Zwijnenburg-Van 

der Vliet, mw. M.L.P. Sijbers, dr. ir. P. Verlaan MCDm, mw.  A.J.T.M. Leemans, mw. drs. K. van Esch en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, K.W.Th. van Soest, A.M.H. Roolvink MSc, R.J. van de Mortel, drs. L.H.J. Verheijen, 

Kolonel E.J. van den Broek en mr. J.J. Smilde 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor mevrouw Anja Leemans, plaatsvervangend chef eenheid Oost-Brabant 

Politie, opent de voorzitter de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Buijs-Glaudemans en 

van de heren Van Soest, Roolvink, Van de Mortel, Verheijen, Van den Broek en Smilde.  

Besluit: Op voorstel van de voorzitter beluit het Algemeen Bestuur om als agendapunt 2a.c Bestuursopdracht 

Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant toe te voegen.  

2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 

De voorzitter deelt mee dat het Dagelijks Bestuur hedenmorgen heeft besloten om het projectvoorstel en opdracht-

formulering huisvesting vast te stellen.  

In de komende maanden zal een voorstel worden opgesteld waarin de eerder vastgestelde huisvestingsvisie wordt 

uitgewerkt ten behoeve van de realisatie van de kantoorhuisvesting en de huisvesting ten behoeve van operationele en 

beheersmatige taken van veiligheidsregio en brandweer inclusief de bekostiging daarvan, aldus de heer Buijs. In het 

voorstel zal ook een oplossing worden voorgesteld voor de vraag of de brandweerkazernes in gemeentelijk eigendom  

blijven of aan de veiligheidsregio zullen worden overgedragen. Gestreefd wordt dit voorstel in zijn vergadering op 4 

november 2018 aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Als het Algemeen Bestuur zich in het voorstel zal kunnen vinden 

zal het worden meegenomen in het concept-beleidskader 2020 dat begin 2019 voor het geven van een zienswijze aan de 

colleges en gemeenteraden zal worden voorgelegd. In april 2019 zal besluitvorming plaats vinden. Met ingang van de 

programmabegroting 2020 doorvoering zal kunnen plaatsvinden. De Gemeente Uden ziet zich genoodzaakt ziet om de 

huidige verouderde brandweerkazerne in het centrum te slopen en op korte termijn te vervangen door een nieuwe 

brandweerkazerne op een andere locatie. Zoals in de huisvestingsvisie is aangegeven zullen in Uden bij wijze van 

nevenhuisvesting naast de hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch regionale kantoorhuisvesting, werkplaatsen en opleidings-

faciliteiten worden gerealiseerd. Het verdient uit oogpunt van kostenbeheersing en tijdige beschikbaarheid aanbeveling om 

deze voorzieningen gelijktijdig en in samenhang met de brandweerkazerne te realiseren. Om niet vooruit te lopen op de 

besluitvorming over het beleidskader 2020 zal mogelijk een beroep op de Gemeente Uden voor voorfinanciering moeten 

worden gedaan voor 2019. 

2a.a Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 28 maart 2018. 
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2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 18 april 2018. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 28 maart en 

18 april 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

2a.c Bestuursopdracht Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant 

De Bestuursopdracht Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant wordt uitgereikt en door de voorzitter kort 

toegelicht. Om aan een aantal voorschriften in het Besluit veiligheidsregio’s te voldoen moet de Meldkamer Oost-Brabant 

voorzien in de functie van Calamiteitencoördinator. Naar het oordeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid kan met de tot 

dusver gekozen invulling van de functie Calamiteitencoördinator niet worden voldaan aan de eisen van het Besluit veilig-

heidsregio’s. De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost hebben de directeuren van beide veiligheidsregio’s opgedragen een tijdelijke oplossing tot eind 2018 te treffen, zo 

spoedig mogelijk met de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om adequaat uitvoering te geven aan de 

wettelijke verplichtingen en tenslotte eveneens zo spoedig mogelijk met een voorstel voor definitieve invulling van de functie 

van Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant te komen. Het Dagelijks Bestuur heeft hedenmorgen de bestuurs-

opdracht vastgesteld.     

Mevrouw Leemans deelt mee dat de eenheid Oost-Brabant van de politie bereid is om binnen het raam van haar 

mogelijkheden mee te werken aan het in stand houden van de tijdelijke oplossing tot eind 2018 voor invulling van de functie 

van Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de Bestuursopdracht Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant.  

b. Politie 

Geen mededelingen.  

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

De heer Verlaan laat weten dat hij zijn ontslag wegens pensionering per 1 januari 2019 al directeur tevens secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Commandant Brandweer Brabant-Noord heeft ingediend.  

De voorzitter laat weten dat het Dagelijks Bestuur zich hedenmorgen heeft beraden over de concept-profielschets en de 

concept-wervings- en sollicitatieprocedure. Deze zullen zo spoedig mogelijk met de mogelijkheid om voor 29 juli 2018 een 

eventuele reactie te geven aan de leden van het Algemeen Bestuur worden gezonden.  

In de selectiecommissie zullen de voorzitter en vice-voorzitter (Wobine Buijs-Glaudemans), de directeur Publieke 

Gezondheid (Karin van Esch) zitting nemen. De selectiecommissie zal worden ondersteund door de dames Anna Rinkel 

(adviseur P&O) en Anna Hellings (verslaglegging). In de adviescommissiecommissie zal een lid van het Algemeen Bestuur, 

bij voorkeur uit een kleinere gemeente, een lid van het Korps Managementteam Brandweer en een vertegenwoordiger 

namens de Ondernemingsraad Brandweer Brabant-Noord zitting nemen. De heer Bos laat weten graag in de 

adviescommissie zitting te willen nemen. 

De voorzitter deelt mee dat het Dagelijks Bestuur de voorkeur uitspreekt voor het werven van een directeur veiligheidsregio 

tevens secretaris Dagelijks en Algemeen Bestuur die formeel tevens de functie van commandant brandweer vervult. De aan 

te stellen functionaris zal zelf een voorstel doen met betrekking tot de feitelijke invulling, door hem-/haarzelf of door iemand 

anders van de functie van commandant brandweer. De gezochte kandidaat voor de functie van directeur veiligheidsregio zal 

moeten kunnen verbinden en schakelen tussen partners en met het bestuur en aandacht voor bedrijfsvoering moeten 

hebben. Gestreefd wordt om voor de vergadering van 7 november 2018 de door het Dagelijks Bestuur benoemde 

functionaris te kunnen voorstellen. 
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De heer Verlaan deelt mee dat vandaag op vliegveld Teuge bij Apeldoorn vanwege de grote droogte en dito brandgevaar  

door Brandweer Nederland samen met de natuurbeheerders een toelichting op het voorkomen en de bestrijding van 

natuurbranden zal worden gegeven. 

2e. GHOR 

Geen mededelingen. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 12 april 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 12 april 2018 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

 

3b. Concept-verslag Bestuursconferentie 12 en 13 april 2018 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de op 12 en 13 april 2018 gehouden bestuursconferentie 

overeenkomstig het voorgelegde concept vast.  

 

TER BESPREKING 

4. Rapportage van de Onderzoeksraad voor veiligheid d.d. 3 mei 2018 Aanvaring Stuw Grave 29 december 2017 

 

De heer Verlaan licht de onderzoeksrapportage toe.  Met de Onderzoeksraad is een discussie gevoerd over het moment 

van opschalen. De tekst van de onderzoeksrapportage is hierop aangepast. Uiteraard heeft Brandweer Brabant-Noord oog 

gehad voor de aanwezigheid van de gevaarlijke stof benzeen. Omdat door de mist alleen roepcontact en dus geen 

zichtcontact met de bemanning van de tanker mogelijk was, was het niet goed mogelijk een volledige beoordeling van de 

situatie ter plaatse te maken. Belangrijkste knelpunt vormde de afstemming tussen de verschillende partijen. De Onder-

zoeksraad voor Veiligheid concludeert dat zowel Brandweer Brabant-Noord als Rijkswaterstaat in eerste instantie de 

gevaarszetting met betrekking tot het vrijkomen van benzeen uit de door de stuw gevaren tanker hebben onderschat. Naar 

het oordeel van de Onderzoeksraad kunnen door de mist “kleine kans, grote gevolgen scenario’s” niet eenvoudig worden 

uitgesloten. De Onderzoeksraad is daarom van oordeel dat ten onrechte is gehandeld alsof het risico op het vrijkomen van 

benzeen niet meer zou bestaan terwijl dit niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Voorts concludeert de Onderzoeks-

raad dat de betrokkenheid van veel partijen, die elk over een puzzelstukje maar niet over de gehele puzzel beschikten de 

situatie en de afstemming complex maakten. Ook was pas op een laat moment bekend dat aan beide zijden van de Maas in 

de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid een CoPI actief was. De Onderzoeksraad beveelt de betrokken 

veiligheidsregio’s aan om één van hen als coördinerende veiligheidsregio aan te wijzen en te belasten met de voorbereiding 

en coördinatie van de incidentenbestrijding in het samenhangend risico watersysteem in het grensgebied Brabant-Noord, 
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Gelderland-Zuid en Limburg-Noord. In samenhang hiermee beveelt de Onderzoeksraad aan om regelmatig interregionaal te 

trainen en te oefenen.   

 

De heer Hillenaar  meldt dat zowel de Gemeente Cuijk als de veiligheidsregio een brief hebben ontvangen van een mijnheer 

die aangeeft een voorziening te hebben ontworpen om aanvaringen van een stuw te voorkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft 

de briefschrijver naar Rijkswaterstaat verwezen, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer en 

voor de kunstwerken zoals de stuw bij Grave – Nederasselt.  

 

Een lid van de Gemeenteraad van Cuijk heeft gevraagd of de veiligheidsregio zich wel bewust is van de risico’s van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de Maas. De heer Hillenaar heeft het raadslid geantwoord dat de veiligheidsregio op de 

hoogte is van de risico’s die het scheepsvervoer van gevaarlijke over de Maas met zich meebrengen. De heer Hillenaar 

vraagt of de veiligheidsregio zijn stellingname kan bevestigen.  

 

De heer Verlaan antwoordt dat transportmodaliteiten zoals vervoer over water deel uitmaken van het regionaal risicoprofiel 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met het oog op de risico’s zijn verschillende scenario’s beschikbaar. Er is daarom 

zeker aandacht bij de veiligheidsregio voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Maas.  

 

De heer Van Rooij vindt het jammer dat door de Onderzoeksraad voor Veiligheid geen onderzoek is gedaan naar de 

bevolkingszorgaspecten. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat in de evaluatie die de betrokken veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat zelf hebben laten 

uitvoeren wel aandacht aan bevolkingszorg is gegeven.    

 

De voorzitter zegt toe dat de reactie van het Dagelijks Bestuur op de brief waarnaar de heer Hillenaar verwijst naar alle 

leden van het Algemeen Bestuur zal worden gezonden. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om kennis te nemen van het voorgelegde voorstel en de samenvatting van de 

Rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 29 december 2016 met de Stuw Grave – 

Nederasselt. 

 

TER BESLUITVORMING 

 

5. Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 

 

Ter vergadering wordt een overzicht van ontvangen zienswijzen van gemeenteraden met betrekking tot de concept-

jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 als de concept-programmabegroting 2019 uitgereikt.  

 

De voorzitter meldt dat 9 gemeenteraden een instemmende zienswijze hebben uitgebracht: Boxtel, Cuijk, Haaren, ’s-

Hertogenbosch, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Michielsgestel, Uden en Vught. De gemeenteraad van Boekel heeft een 

afwijzende zienswijze uitgebracht. Van de gemeenteraden van Bernheze, Boxmeer, Grave, Heusden, Landerd, Meijerijstad 

en Sint Anthonis zijn tot en met 4 juli 2018 geen zienswijzen ontvangen. De voorzitter geeft de leden van het Algemeen 

Bestuur gelegenheid om de zienswijze van hun gemeenteraad en hun standpunt toe te lichten.  

 

De heer Pommer merkt op dat ook de Gemeenteraad van Sint Michielsgestel een instemmende zienswijze heeft uitgebracht 

met betrekking tot de concept-jaarverantwoording 2017 en het voorstel tot resultaatverdeling. 

 

Mevrouw Sijbers laat weten dat de Gemeenteraad van Sint Anthonis een positieve zienswijze heeft uitgebracht. Mevrouw 

Sijbers zou liever zien dat het jaarresultaat 2017 wordt teruggestort naar de gemeenten. 

 

Mevrouw Zwijnenburg- Van der Vliet merkt op dat de Gemeenteraad van Haaren een positieve zienswijze heeft 

uitgebracht. 
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Mevrouw Moorman bericht dat de Gemeenteraad van Bernheze hedenavond zal vergaderen. De raadscommissie heeft 

inmiddels een positief advies uitgebracht. Naar aanleiding van het visitatierapport heeft de Gemeenteraad wel gevraagd of 

de belasting van de brandweermedewerkers niet te groot is geworden. 

 

De heer Walraven laat weten dat de Gemeenteraad van Mill en Sint Hubert een positieve zienswijze heeft uitgebracht. 

 

De heer Bakermans spreekt de verwachting uit dat de Gemeenteraad van Landerd in zijn vergadering op 5 juli 2018 een 

instemmende zienswijze zal afgeven. 

 

De heer Bos laat weten dat de Gemeenteraad van Boekel niet instemt met het voorstel tot resultaatverdeling 2017. De 

gemeenteraad wil dat het jaarresultaat naar de gemeenten wordt teruggestort. De gemeenteraad kan zich wel vinden in de 

concept-jaarverantwoording 2017. 

 

De heer Augusteijn laat weten dat de Gemeenteraad van Heusden in zijn vergadering op 3 juli 2018 heeft besloten om een 

instemmende zienswijze uit te brengen. De gemeenteraad wil graag elk kwartaal geïnformeerd worden over de besteding 

van de gelden en de voortgang van het versterkingstraject bij Brandweer Brabant-Noord. Tenslotte verzocht de gemeente-

raad om de stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 33.000 door hogere inflatie/loonstijgingspercentages in de begroting 

van 2019 te verwerken. 

 

De heer Van Rooij bericht dat aan de Gemeenteraad van Meijerijstad een raadsinformatiebrief is uitgebracht. De 

gemeenteraad zal geen zienswijze uitbrengen. De heer Van Rooij is van mening dat als de maximale omvang van de 

reserves overschreden wordt het meerdere naar de gemeenten moet worden teruggestort. 

 

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

 

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

 

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

 

De voorzitter bericht dat hij heeft vernomen dat de Gemeenteraad van Grave een instemmende zienswijze heeft 

uitgebracht. 

 

De heer Mikkers bevestigt dat de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft besloten om een instemmende zienswijze uit 

te brengen. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om met inachtneming van de uitgebrachte zienswijzen de Jaarverantwoording 2017 

en het voorstel tot resultaatverdeling 2017 met een tegenstem van de Gemeente Boekel voor wat betreft de 

resultaatverdeling 2017 vast te stellen. 

  

6. Programmabegroting 2019 

 

De voorzitter meldt dat 11 gemeenteraden een instemmende zienswijze hebben uitgebracht: Boekel, Boxtel, Cuijk, Haaren, 

’s-Hertogenbosch, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Uden en Vught. Van de gemeenteraden van 

Bernheze, Boxmeer, Grave, Heusden, Landerd en Meijerijstad en Sint Anthonis zijn tot en met 4 juli 2018 geen zienswijzen 

ontvangen. De voorzitter geeft de leden van het Algemeen Bestuur gelegenheid om de zienswijze van hun gemeenteraad en 

hun standpunt toe te lichten.  

 

Mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet brengt de wens van de Gemeenteraad van Haaren over om na de verwachte 

komende gemeentelijke herindeling de brandweerpost Haaren deel uit te blijven laten maken van Brandweer Brabant-Noord 

doch aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te verhuren. 
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Mevrouw Sijbers bericht dat de Gemeenteraad van Sint Anthonis weliswaar heeft besloten om een instemmende zienswijze 

uit te brengen doch tevens een motie heeft aangenomen om de Rekenkamer Land van Cuijk te vragen een onderzoek te 

laten uitvoeren naar de doelmatigheid van de uitgaven van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 

De heer Verlaan antwoordt dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord gehouden is aan de gemeenschappelijke regeling die de 

Gemeente Oisterwijk met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft gesloten. Uiteraard is hij bereid zich in te 

zetten voor een zo adequaat mogelijke overgang van de brandweerposten Haaren en Helvoirt in het kader van de  

herindeling van de Gemeente Haaren. Voorts zegt de heer Verlaan toe medewerking aan een onderzoek van de 

Rekenkamercommissie van de gemeente in het Land van Cuijk te zullen verlenen.  

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om de Programmabegroting 2019 met in achtneming van de uitgebrachte 

zienswijzen en ter vergadering geplaatste kanttekeningen vast te stellen. 

 

7. Brandkranen 

 

De heer Verlaan licht het voorstel toe. In 2011 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw bluswaterconcept. Aanleiding 

hiertoe vormde de beperkte capaciteit van brandkranen in het buitengebied en het voornemen van waterleidingbedrijven om 

uit oogpunt van verhoging van de waterkwaliteit de doorstroomsnelheid te verhogen. Daartoe zal bij nieuwe waterleidingen 

en vervanging van bestaande de capaciteit van distributieleidingen worden teruggebracht. Vanwege de onvoldoende 

capaciteit voor de brandbestrijding zou het feitelijk niet zinvol meer zijn om in nieuwbouwwijken en bij vernieuwing van 

bestaande distributieleidingen brandkranen te plaatsen. Als één van de eerste concrete stappen is in 2013 de pilot 

watertankwagen van start gegaan zodat op plaatsen met onvoldoende bluswater ingezette brandweereenheden met 

aanvullend bluswater kunnen worden voorzien. Daarnaast is met Brabant Water overleg gevoerd over het afstoten van 

brandkranen met een onvoldoende capaciteit. Brabant Water gaf hierbij aan een afkoopsom te zullen verlangen. Tot de 

regionalisering van de brandweer in 2011 werden de brandkranen door de afzonderlijke gemeenten van Brabant Water 

gehuurd, echter zonder dat hiervoor formele huurovereenkomsten zijn gesloten. Vanaf 2011 heeft de veiligheidsregio op 

basis van de in het verleden met de gemeenten afgesproken tarieven de huur van deze brandkranen voortgezet. Evenals 

daarvoor bij de gemeenten het geval was is er echter geen formele huurovereenkomst tussen Brabant Water en de 

veiligheidsregio. Vanwege de aangekondigde afkoopsom heeft het Algemeen Bestuur besloten om een bestemmingsreserve 

te vormen om deze afkoop te kunnen bekostigen.  

 

Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur Brabantbreed de landelijke beleidsregels bereikbaarheid en 

bluswatervoorziening vastgesteld. Op basis hiervan wordt afhankelijk van de risicocategorie per object de behoefte aan 

bluswaterwinning waaronder de capaciteit van brandkranen bepaald. Inmiddels is duidelijk dat het gebruik van brandkranen 

bij risico objecten ook in de toekomst noodzakelijk blijft. Op plaatsen met onvoldoende bluswater, zoals in het buitengebied 

en bij grotere branden, wordt op alternatieve wijze in bluswatervoorziening voorzien. Op basis van de eind 2012 door het 

Algemeen Bestuur vastgestelde bezuinigingstaakstelling en de pilot watertankwagen is het project “Vernieuwde repressie” 

doorgevoerd waardoor inmiddels over zes watertankauto’s kan worden beschikt. Deze voeden tankautospuiten op locaties 

met onvoldoende bluswater, zonodig in afwachting van de inzet van het grootschalig watertransport waarbij bluswater over 

langere afstanden met dompelpompen en 150 mm slangen wordt aangevoerd.  

 

Rekening houdend met nieuwe technologische ontwikkelingen is in de “Vernieuwde repressie” een concept van brandbestrij-

ding doorgevoerd waarbij afhankelijk van het risico, de aard en omvang van een brand, ongeval of ander incident door de 

brandweer op aangepaste wijze wordt opgetreden. Afhankelijk van de behoefte aan bluswater en rekening houdend met de 

primaire bluswaterwinning ter plaatse van het incident wordt zonodig opgeschaald met aanvullende bluseenheden, 

watertankauto’s en grootschalig watertransport. Met name bij risico objecten blijft de inzet van brandkranen als primaire 

bluswatervoorziening ook in de toekomst noodzakelijk. Wanneer de capaciteit van de waterleiding echter onvoldoende is om 

als waterwinning voor de brandweer te dienen zal zonodig gebruik worden gemaakt van watertankauto’s. Hierdoor zullen niet 

alle brandkranen kunnen vervallen doch per brandkraan worden onderzocht in hoeverre handhaven of afstoten noodzakelijk 

is. Aangezien Brandweer Brabant-Noord gebruik maakt van  24.500 brandkranen zal in de komende jaren in samenhang met 

de gebiedsgerichte vervanging van het waterleidingnet door Brabant Water per brandkraan worden besloten in hoeverre 

handhaven of afstoten noodzakelijk is. Ten opzichte van het oorspronkelijk veronderstelde scenario “volledig afstoten” zal 
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hierdoor minder op de huur van brandkranen kunnen worden bespaard. Aan de andere kant wordt geen rekening meer 

gehouden met een afkoopsom aan Brabant Water. Het is daarom niet langer noodzakelijk om de bestemmingsreserve 

Locatieonafhankelijke bluswatervoorziening in stand te houden. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor om het resterende 

saldo vrij te laten vallen.  

 

Punt van aandacht is wel dat Brabant Water de huur van brandkranen in de periode 2011 tot en met 2016 met 23% heeft 

verhoogd. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Brabant Water verweert zich met de 

stellingname verplicht te zijn tot aanpassing van de huursom omdat de huuropbrengst sterk achter is gebleven bij de 

gemaakte kosten. Met Brabant Water zullen afspraken moeten worden gemaakt over de ontwikkeling van de huurprijs. 

 

De contactambtenaren van de adoptiegemeenten en de Financiële Commissie hebben een positief advies op het voorstel 

uitgebracht doch stellen voor om het huurtarief van Brabant Water en de juridische positie van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord door een extern bureau te laten onderzoeken, aldus de heer Verlaan.   

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. Niet over te gaan tot afkoop door de Veiligheidsregio Brabant-Noord van de huur van brandkranen van Brabant Water. 

2. De bestemmingsreserve Locatieonafhankelijke bluswatervoorziening ad € 1,9 miljoen vrij te laten vallen.    

8. Reallocatie reserves 

 

De heer Bos stelt voor om de tekst bij punt 3 van het voorstel om te besluiten als volgt te wijzigen: In geval van een hogere 

stand van de Algemene Reserve tot de actualisatie van de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen in 2018 zal het 

meerdere vrijvallen en terug worden gestort naar de gemeenten. 

 

De heer Van Rooij vraagt in hoeverre er voldoende argumenten zijn om een tijdelijke overschrijding van de maximumlimiet 

van de Algemene Reserve toe te staan? 

 

Mevrouw Sijbers refereert aan het instemmende advies van de Financiële Commissie met de beslispunten 1 en 2 en het 

afwijzende advies met beslispunt 3 en laat weten dat bij overschrijding van de maximumlimiet van de Algemene Reserve het 

meerdere naar de gemeenten moet worden teruggestort.    

 

De voorzitter verwijst naar de uitkomsten van de op 12 en 13 april 2018 gehouden bestuursconferentie. Het Dagelijks 

Bestuur voorziet dat de huisvesting van de veiligheidsregio tijdelijk extra geld zal vergen. Vanwege de eerder besloten 

versterking van Brandweer Brabant-Noord, de verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio met ingang 

van 2019, de kosten van huisvesting en het hierdoor veranderende risicoprofiel van de veiligheidsregio moet de minimum- 

en maximumhoogte van de Algemene Reserve opnieuw worden bepaald. Zodra dat gebeurd is kan het Algemeen Bestuur 

besluiten om een eventuele overschrijding van de maximumlimiet te laten vrijvallen. 

 

De heer Bos begrijpt de argumentatie van het Dagelijks Bestuur maar wijst deze toch af. 

 

Mevrouw Sijbers blijft bij haar eerdere standpunt. 

 

De voorzitter merkt op dat mede met het oog op het Regionaal beleidsplan 2020 – 2023 uiterlijk in de tweede helft van 2019 

duidelijkheid wordt verschaft over de noodzakelijke minimum- en maximumhoogte van de Algemene reservce. 

 

Mevrouw Sijbers laat weten op basis van de toezegging van de voorzitter alsnog akkoord te kunnen gaan met het voorstel. 

 

De heer Van Rooij ondersteunt het voorstel uit oogpunt van consistent beleid maar wil wel een analyse van welke reserves 

de veiligheidsregio noodzakelijk acht. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om:  
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1. De vrijkomende middelen uit de bestemmingsreserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening ad € 1.889.000 toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve Versteviging Brandweerorganisatie.  

2. De vrijkomende middelen uit de bestemmingsreserve Convenantgelden als volgt te bestemmen: € 270.000 toevoeging 

bestemmingsreserve Versteviging Brandweerorganisatie en € 66.000 toevoeging aan de Algemene Reserve. 

3. De hogere stand van de Algemene Reserve tot aan de actualisatie van de nota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen in 2019 toe te staan. 

 

9. Vertegenwoordiging Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. De heer Buijs, burgemeester van Boxtel en lid van het Dagelijks Bestuur, aan te wijzen als vertegenwoordiger namens 

het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant. 

2. De heer Boot, strategisch beleidsadviseur Veiligheidsregio Brabant-Noord, als secretaris van de Bestuurlijke 

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant aan te wijzen. 

10. Treasurystatuut 2018 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om het Treasurystatuut 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

11. Rondvraag 

 

De heer Pommer vraagt in hoeverre de veiligheidsregio voor de bestrijding van processierupsen kan worden ingeschakeld? 

 

De heer Verlaan antwoordt dat de veiligheidsregio in aanvulling op reguliere organisaties die primair met de bestrijding van 

processierupsen belast zijn onder omstandigheden waarin de openbare veiligheid in het geding is bereid is om hulp te 

verlenen. Voorwaarde hierbij is wel dat de uitvoering van de primaire wettelijke taken van de veiligheidsregio verzekerd blijft. 

 

De heer Hillenaar verwijst naar een forse stalbrand die in het dorp Haps van de Gemeente Cuijk heeft plaatsgevonden en 

spreekt zijn waardering uit voor het optreden van de brandweer. Vanwege het grote aantal kalveren dat bij de brand is 

omgekomen is maatschappelijke onrust ontstaan over de brandveiligheid van stallen bij intensieve veehouderijen. Uit 

oogpunt van beperking van de geurhinder moeten dergelijke stallen van luchtwassers worden voorzien. De luchtwassers 

kunnen vervolgens onder omstandigheden weer brand veroorzaken met catastrofale gevolgen voor de dieren. De heer 

Hillenaar vraagt zich welke brandveiligheidseisen we aan veestallen stellen om dierenleed te voorkomen?   

 

De heer Verlaan antwoordt dat bij het voorschrijven van brandveiligheidsvoorzieningen in veestallen onderscheid tussen 

bestaande en nieuwbouw moet worden gemaakt. De heer Verlaan zegt toe te zullen laten onderzoeken welke regelgeving 

van toepassing is en het Algemeen Bestuur hierover te berichten. 

 

De voorzitter doet verslag van het driehoeksoverleg in basisteamgebied Meierij. Gesproken is over de rol van de 

veiligheidsregio met betrekking tot de veiligheid van evenementen. De ervaring leert dat door de verschillende gemeenten 

verschillende eisen worden gesteld aan evenementen. De voorzitter vraagt in hoeverre de rol van de veiligheidsregio per 

gemeente verschilt bij de advisering over evenementenveiligheid? 

 

De heer Verlaan antwoordt  ter uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur om tot een regionaal evenementen-

veiligheidsbeleid te komen onlangs een beleidsadviseur evenementenveiligheid bij de veiligheidsregio in dienst is getreden. 

Bedoeling is dat in samenspraak met alle betrokken veiligheidspartners waaronder de gemeenten een gezamenlijk 

evenementenveiligheidsbeleid wordt opgesteld dat leidraad vormt voor de advisering van gemeenten.  

 

De heer Pommer wijst op mogelijke criminele connecties van sommige organisatoren van evenementen en stelt voor om bij 

evenementen van een nader vast te stellen bedrijfseconomische betekenis een BIBOB-toets op de organisatoren toe te 

passen. 
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De heer Bos heeft wel behoefte aan een duidelijke afbakening van evenementen die wel of niet voor een regionale 

veiligheidstoets in aanmerking moeten komen.  

De heer Buijs pleit ervoor dat alle betrokken veiligheidspartners bij het evenementenveiligheidsbeleid worden betrokken. 

 

De voorzitter vraagt of de besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur als een voldoende toereikend instrument voor de leden 

van het Algemeen Bestuur worden ervaren om op de hoogte te blijven van de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur? 

 

De heer Bos antwoordt dat er voor niet-leden van het Dagelijks Bestuur altijd een spanning blijft bestaan met betrekking tot 

de voorbereiding van de stukken voor het Algemeen Bestuur. De heer Bos zou echter niet weten hoe hierin verbetering zou 

kunnen worden aangebracht. 

 

De heer Bakermans heeft als lid van het Algemeen Bestuur behoefte aan een discussie over de dilemma’s van het 

Dagelijks Bestuur alvorens een voorstel ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. 

 

Mevrouw Van Esch merkt op dat het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant na afloop van elke vergadering van 

het Dagelijks Bestuur ten behoeve van de leden van het Algemeen Bestuur en de colleges van burgemeester en wethouders 

een nieuwsbrief uitbrengt met aangeven van contactpersonen waar nadere informatie kan worden verkregen. 

 

De voorzitter deelt mee dat het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van hedenmorgen heeft gesproken over de uitwerking 

van de uitkomsten van de op 12 en 13 april 2018 gehouden bestuursconferentie. Op 28 en 29 mei 2018 hebben 

leidinggevenden en beleidsmedewerkers van de veiligheidsregio, de GHOR, de politie, defensie en gemeenten in een 

werkconferentie de eerste aanzet gemaakt voor de uitwerking van de bestuursconferentie. Als voorzitter heeft de heer 

Mikkers een constructieve gedachtewisseling met de deelnemers van de werkconferentie gehad. Bedoeling is dat deze 

uitwerking op 7 november 2018 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.  

 

Mevrouw Moorman laat weten er behoefte aan te hebben dat de gemeenteraden na de vergadering van het Algemeen 

Bestuur op 7 november 2018 spoedig worden geïnformeerd. 

 

De voorzitter stelt voor om daartoe in november een nieuwsbrief voor de gemeenteraden uit te brengen. Overigens krijgen 

de gemeenteraden in het kader van het concept-beleidskader 2020 in het eerste kwartaal 2019 gelegenheid om over de 

uitwerking van de bestuursconferentie van gedachten te wisselen en hun zienswijzen uit te brengen. 

 

De heer Van Hest merkt op dat op 24 oktober 2018 in samenwerking met de gezamenlijke griffiers van de gemeenteraden in 

Brabant-Noord een raadsinformatiebijeenkomst zal worden gehouden waaraan ook de veiligheidsregio een inhoudelijke 

bijdrage zal leveren. Zonder vooruit te lopen op de standpuntbepaling van het Algemeen Bestuur op 7 november biedt dat 

wel een mogelijkheid om taken, opgaven, organisatie en uitdagingen van de veiligheidsregio voor het voetlicht te brengen en 

daarover met raadsleden van gedachten te wisselen.  

 

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.  7 november 2018  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

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

 


