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Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 7 november 2018 Bijlage(n) : 1 

Steller : J. van Kaathoven Onderwerp : Bestuursrapportage VRBN 2018 

Aanleiding 

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2018. De bestuursrapportage is een rapportage waarin over 

afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Vanwege de acute versteviging van de 

brandweerorganisatie – die dit jaar is ingezet – lichten we de voortgang op de acute 

verstevigingsmaatregelen ook toe. 

 

In dit voorstel wordt alleen het financiële deel van de bestuursrapportage – op hoofdlijnen – 

toegelicht. Voor een verdere toelichting op financiële afwijkingen en (beleids-)inhoudelijke 

voortgangsinformatie verwijzen we naar de bestuursrapportage.   

 

Financiële begroting en verwacht rekeningresultaat 2018 

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de 

programmabegroting na 1e wijziging. De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie tot en 

met augustus1, waarna een eindejaarvoorspelling is opgesteld. De rapportage geeft een indicatie 

van het verwachte resultaat van de jaarrekening 2018. De besluitvorming door het Algemeen 

Bestuur over de voorgelegde begrotingswijzigingen zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de eisen 

van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar.  

 

De eindejaarvoorspelling voor de gehele veiligheidsregio is € 786.000 positief. Zowel BBN, MKOB 

als BZ presenteren een positieve eindejaarvoorspelling. Bij de GHOR is sprake van een overschot 

ad € 70.000 dat als gevolg van de systematiek van kosten voor gemene rekening rechtstreeks 

leidt tot een lagere bijdrage voor de GGD HvB en de gemeenten. In onderstaande tabel 

presenteren we het verwachte resultaat per kolom (JEV) en de procentuele afwijking t.o.v. het 

begrotingstotaal. Zo zien we dat de Brandweer een afwijking heeft van 1,2 procent op het 

begrotingstotaal (€ 485 duizend afwijking op het begrotingstotaal van € 40,1 miljoen).   

 

Onderdeel

Begrote

lasten+ 

dotaties

2018 (x 1.000)

JEV

resultaat

2018 (x 1.000)

% van 

begrote

lasten + 

dotaties

Brandweer 40.132€         485€             1,2%

GHOR 2.460€           -€                  0,0%

MKOB 5.465€           238€             4,4%

Bevolkingszorg 434€             64€               14,7%

Totaal VR 48.491€         787€             1,6%  
 
Het nu berekende overschot houdt in dat de bij de 1e Begrotingswijziging 2018 vastgestelde 

onttrekking van € 2,6 miljoen aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie niet in de volle 

omvang wordt gerealiseerd. We mogen immers alleen datgene onttrekken wat nodig is om de 

kosten te dekken die we vanuit de acute versteviging maken. In deze bestuursrapportage is dan 

ook rekening gehouden met een onttrekking van € 1,7 miljoen. Deze onttrekking is gelijk aan de 

                                                      
1 Voor MKOB zijn de afwijkingen berekend op basis van de realisatie tot mei, waarna een 
eindejaarvoorspelling is opgesteld. 
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eindejaarvoorspelling van de uitputting van de toegekende middelen voor de acute 

verstevigingsprojecten. Bij de jaarrekening wordt de uitputting van de middelen voor de acute 

versteviging weer getoetst en wordt alsnog bekeken of een hogere of lagere onttrekking 

noodzakelijk is.  

 

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage kan nog geen oordeel worden gegeven of 

afwijkingen een structureel dan wel incidenteel karakter hebben. Zoals gezegd worden de 

afwijkingen bij BBN deels opgevangen door een lagere onttrekking aan de reserve Versteviging 

brandweerorganisatie. Bij de jaarrekening geven we een analyse van het structurele dan wel 

incidentele karakter van de afwijkingen. In de Programmabegroting 2020 verwerken we de 

structurele afwijkingen en ramen we de betreffende budgetten af/bij.  

 

Per kolom worden – bij het desbetreffende programma – de belangrijkste afwijkingen ten opzichte 

van de 1e Begrotingswijziging 2018 besproken. In onderstaande lichten we de 

eindejaarvoorspelling per kolom wel toe. 

 

Brandweer 

De eindejaarvoorspelling van de kolom Brandweer – na verrekening van de reserves – bedraagt 

€ 485.000 positief.  

 

In de exploitatie van BBN zien we een voordeel van € 1.199.000 (€ 809.000 voordeel aan de 

lastenkant en € 390.000 voordeel aan de batenkant). Ook is er een voordeel van € 149.000 bij de 

Algemene middelen, met name doordat de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) hoger 

uitvalt. Dit tezamen zou betekenen dat de eindejaarvoorspelling van de Brandweer hoger uitvalt 

dan de gepresenteerde € 485.000. De financiële mutaties in de exploitatie worden voor een 

belangrijk deel (+- 60%) verklaard door onderuitputting van de geraamde middelen voor de acute 

versteviging. Doordat daar een lagere onttrekking aan de reserve Versteviging brandweer 

tegenover staat is de gepresenteerde eindejaarvoorspelling lager.  

 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de toegekende middelen vanuit de acute 

versteviging inmiddels – voor het merendeel – structureel zijn belegd. Voor dit jaar is de 

eindejaarvoorspelling dat € 1,7 miljoen van de extra toegekende middelen wordt uitgegeven. Op 

basis van de ervaring tot nu toe denken we dat de volledige uitputting van de € 2,6 miljoen in 2020 

plaatsvindt en dat er in 2019 nog een toename ten opzichte van 2018 te verwachten is.  

 

Het – verantwoord – stijgen naar een hoger uitgavenpatroon blijkt meer tijd te kosten dan 

verwacht. We zien dat de huidige arbeidsmarkt daar ook invloed op heeft. Medewerkers gaan weg 

en in sommige gevallen duurt het lang(er) om vrijgekomen functies weer in te vullen. Nieuwe 

medewerkers werven en laten starten duurt nu al merkbaar langer, voor zover de arbeidsmarkt 

voorziet in een passende kandidaat. 

 

Doordat de begrote middelen die dit jaar niet worden ingezet voor de acute versteviging ook niet 

mogen worden onttrokken aan de reserve Versteviging brandweer is er een afwijking bij de 

reserves. De afwijking bij de reserves bedraagt € 864.000. Deze afwijking ontstaat doordat we – in 

plaats van de begrote € 2,6 miljoen – € 1,7 miljoen onttrekken aan de reserves. Bij de actualisatie 

van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019 zal ook gekeken worden wat de 

benodigde stand is van de reserve Versteviging brandweer – en in hoeverre deze stand te hoog / 

te laag is.   

 

Op de pagina’s 22 en 23 van deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen bij de 

Brandweer toegelicht. 
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De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio 

Het verwachte overschot bij de GHOR bedraagt € 70.000 en wordt veroorzaakt door lagere 

doorbelasting van kapitaallasten als gevolg van een uitgestelde investering (€ 75.000 voordeel) en 

ruimte in de loonkostenbegroting (€ 80.000 voordeel). Ook voorziet de GHOR een nadeel van € 

85.000 vanwege incidentele afkoopsommen. 

 

Meldkamer Oost-Brabant 

Het verwachte resultaat van de MKOB ad € 238.000 is opgebouwd uit verschillende componenten. 

De grootste afwijkingen doen zich voor bij: personeel (€ 303.000 voordeel), opleidingen (€ 44.000 

voordeel), huisvesting (€ 56.000 nadeel), en beheer (€53.000 nadeel). Voor MKOB zijn de 

afwijkingen berekend op basis van de realisatie tot mei van het jaar, waarna een 

eindejaarvoorspelling is opgesteld. Omdat nog geen rekening is gehouden met een mogelijke 

compensatie van het ministerie van J&V – vanwege de uitstel van IVC2000 – is het resultaat bij de 

jaarrekening waarschijnlijk positiever dan de nu gepresenteerde eindejaarvoorspelling. Omdat 

MKOB de P&C-cyclus van VRBN volgt presenteren we het gehele resultaat van MKOB. Het 

‘aandeel’ van VRBN in MKOB is – conform de verdeelsleutel – echter 20 procent. 

 

Bevolkingszorg    

Het verwachte resultaat van Bevolkingszorg ad € 64.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een 

voordeel van € 45.000 op ‘Opleiden en oefenen’. Dit voordeel is ontstaan doordat een aantal 

trainingen niet heeft kunnen plaatsvinden dan wel goedkoper is uitgevallen. 
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Procesgang 

Processtap Datum 

Contactambtenaren (advisering)  9 oktober 2018 

Financiële Commissie (advisering) Schriftelijk 

Dagelijks Bestuur (instemming) 24 oktober 2018 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 7 november 2018 

Advies Contactambtenaren 

 
De adoptie-ambtenaren adviseren positief over het voorstel. 

Advies Financiële Commissie 

 
De Financiële Commissie heeft geadviseerd via de voorzitter van de Financiële Commissie. 
 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de Bestuursrapportage 2018 vast te stellen. 

 

De in de Bestuursrapportage 2018 opgenomen wijzigingen zijn verwerkt in de 2e 

begrotingswijziging 2018 (agendapunt 7). 

 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 

Bijlage(n) 
 

1. Bestuursrapportage 2018. 
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Bestuursrapportage  
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Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie In De Regio, de Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In 

de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen 

op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Voorts werken 

ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair 

Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
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Voorwoord 
 

 

 

  
 
 
De Bestuursrapportage 2018 is een rapportage waarin vooral over afwijkingen en nieuwe 
ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten 
uit de begroting 2018 worden herhaald en dat er wordt ingezoomd op de voortgang van 
de (beleids)doelen en ontwikkelingen.  
 
Deze bestuursrapportage is anders dan vorig jaar, omdat we de voortgang op de acute 
verstevigingsmaatregelen expliciet toelichten. De verstevigingsmaatregelen komen voort 
uit de knelpunten die in 2017 met het bestuur zijn besproken. Financiële afwijkingen 
aangaande de ingezette acute verstevigingsmaatregelen worden onder de financiële 
tabel van BBN toegelicht.  
 
De Bestuursrapportage is opgebouwd in een verantwoording per kolom, te weten: 
Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De 
Regio (GHOR), Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg (BZ).  
 
In april is een tweede bestuursconferentie georganiseerd ter voorbereiding op het 
beleidskader 2020-2024. Uit de tweede bestuursconferentie zijn drie hoofdlijnen 
voortgekomen, te weten: 1) de veiligheidsregio als netwerkorganisatie, 2) goed bestuur 
en opdrachtgeverschap, en 3) sterke kolommen binnen de veiligheidsregio. In deze 
bestuursrapportage is de uitwerking daarvan nog niet meegenomen. In november 2018 
wordt de uitwerking van de drie hoofdlijnen voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.  
 
 
 
’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2018 
 
drs. T. van Kraaij, 
Controller a.i. Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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Managementsamenvatting 

 
Bestuurlijke hoofdlijn  
 
 
Brandweer Brabant-Noord 
De brandweerorganisatie is volop in ontwikkeling. Dit beeld komt bij alle sectoren van 

BBN duidelijk terug. Gezien de voortgang op de reguliere (beleids)doelen en de 

voortgang op de acute verstevigingsmaatregelen kan gesteld worden dat BBN dit jaar de 

nodig stappen vooruit zet. Begin 2018 heeft BBN een missie vastgesteld, die luidt 

‘Samen werken aan veiligheid”. Hier horen de kernwaarden: betrokken, deskundig, 

betrouwbaar en paraat bij. Het management is nu aan de slag om deze visie te vertalen 

naar de dagelijkse praktijk. 

 

Bij risicobeheersing is een sector breed traject ingezet om de medewerkers van 

regelgerichte toetsers naar risicogerichte adviseurs te ontwikkelen. Ook wordt samen met 

partners gewerkt aan het terugdringen van risico’s rondom bedrijven die werken met 

grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wat betreft de prestatieafspraken over het aantal 

controles kan gemeld worden dat de uitvoering op schema loopt. 

 

De grootste sector binnen BBN – Incidentbestrijding – heeft dit jaar gekozen voor een 

nieuwe organisatiestructuur, waarbij de aansturing van de sector ook is verbeterd. Met de 

nieuwe inrichting in vijf geografische clusters is de oude Oost / West indeling losgelaten. 

Inhoudelijk is tevens voortgang geboekt op diverse thema’s, waaronder: Kwaliteit 

Aanbieders Brandweeronderwijs (geslaagd voor de her-audit en daarmee zijn we een 

gecertificeerd opleidingsinstituut), de evaluatie van het bluswaterconcept en de invoering 

van de werkwijze Schoon werken (ook wel arbeidshygiëne). 

 

Bij Crisisbeheersing- en rampenbestrijding is in het derde kwartaal van dit jaar gestart 

met een effectenstudie naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over het tracé Boxtel – 

Den Bosch. Ook is een grote stap gezet in het verstevigen van de continuïteit en kwaliteit 

van de multidisciplinaire crisis-organisatie. Dit in samenwerking met Veiligheidsregio 

Brabant Zuid-Oost, omdat wederzijdse ondersteuning bij grote of langdurige inzet 

noodzakelijk is.  

 

Binnen de sector Bedrijfsvoering zijn er verschillende ontwikkelingen, zowel op het 

gebied van structuur en cultuur als werk inhoudelijk (implementatie van nieuwe systemen 

voor zowel de personeels- en vrijwilligersadministratie). We zien dat we meer in control 

zijn, waardoor het beter mogelijk wordt om te sturen.  

 
 
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio  
De GHOR is dit jaar gestart met een tweetal projecten op de thema’s kwetsbare burgers 

en een meer zelfredzame samenleving. Dit zijn thema’s welke inspelen op de nieuwe 

actuele maatschappelijke vraag. Begin 2018 is er een Brabantbreed project gestart op 

het gebied van uniformering evenementadvisering. Daarnaast heeft er naar aanleiding 

van de knelpunten binnen acute zorg tijdens de laatste griepperiode, afstemming 

plaatsgevonden tussen de diverse GHOR-bureaus in Brabant. Dit heeft geleid tot een 

duidelijke coördinerende en monitorende rol voor de GHOR tijdens periodes van 
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schaarste. Na aanleiding van de al eerder gesignaleerde knelpunten binnen de acute 

zorgketen is er tevens een Brabantbrede werkgroep gestart om te komen tot een 

gedegen analyse, zodat we meer aan de voorkant van deze problematiek kunnen komen. 

 
 
Meldkamer Oost-Brabant  
In april 2018 is het verbouwde pand voor de MKOB opgeleverd. De verhuizing van de 

meldkamer van Eindhoven naar ’s-Hertogenbosch was gepland in het 4e kwartaal van 

2018. De beschikbaarheid van IVC2000 (communicatienetwerk) was daarbij een 

randvoorwaarde. Op 17 september jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid echter 

bekend gemaakt dat de implementatie van IVC tot nader order is uitgesteld. De 

vernieuwde meldkamer in ’s-Hertogenbosch is geheel ingericht om met het nieuwe 

systeem te gaan werken; er zijn geen voorzieningen getroffen voor het huidige C2000. 

Op dit moment wordt verkend wat de consequenties en de mogelijke scenario’s zijn voor 

de MKOB. Uitgangspunt daarbij blijft het waarborgen van continuïteit en kwaliteit. 

 
 
Bevolkingszorg 
De uitvoering van de geplande activiteiten op onder andere het terrein van opleiden, 

trainen en oefenen van gemeentelijke functionarissen, het evalueren en leren van 

incidenten en het adviseren van gemeenten loopt nagenoeg volgens planning. Naast de 

reguliere activiteiten is een plan ‘versteviging van het fundament’ opgesteld dat 

samenhangt met de landelijke visie ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’. Beoogd wordt om ook 

in de toekomst aan verwachtingen te voldoen en ambities en ontwikkelingen waar te 

kunnen maken. Het voorstel ligt in november 2018 voor aan het bestuur.  
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Financiële hoofdlijn 

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen ten opzichte 

van de programmabegroting na 1e wijziging. De afwijkingen zijn berekend op basis van 

de realisatie tot en met augustus1 van het jaar, waarna een eindejaarvoorspelling is 

opgesteld. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de 

jaarrekening 2018. De besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de voorgelegde 

begrotingswijzigingen zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de eisen van 

begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar. Hieronder wordt het verwachte resultaat 

per kolom besproken. De belangrijkste financiële afwijkingen worden bij het betreffende 

programma toegelicht. 

 

Verwacht rekeningresultaat 2018 

In de vergadering van 24 januari heeft het Algemeen Bestuur de 1e Begrotingswijziging 

2018 vastgesteld. De begroting 2018 kreeg daarmee een neutraal saldo. Deze 

bestuursrapportage – en de daaruit voortkomende 2e begrotingswijziging 2018 – geeft 

een ander beeld. Het saldo van de mutaties bedraagt € 786.000 positief. Hiermee komt 

het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een overschot van € 0,8 

miljoen. Op een begrotingstotaal van € 46 miljoen is dat een afwijking van 1,7%.  

 

Het nu berekende overschot houdt in dat de bij de 1e begrotingswijziging beoogde 

onttrekking van € 2,6 miljoen aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie niet 

geheel plaats hoeft te vinden. In deze bestuursrapportage is rekening gehouden met een 

onttrekking van € 1,7 miljoen. Deze onttrekking is gelijk aan de eindejaarvoorspelling van 

de uitputting van de toegekende middelen voor de acute verstevigingsprojecten in 2018. 

Bij de jaarrekening wordt de uitputting van de middelen voor de acute versteviging weer 

getoetst en wordt alsnog bekeken of een hogere of lagere onttrekking noodzakelijk is.  

 

Per kolom worden – bij het desbetreffende programma – de belangrijkste afwijkingen ten 

opzichte van de 1e begrotingswijziging besproken. Het verwachte rekeningresultaat is per 

kolom: BBN € 485.000 positief, MKOB € 238.000 positief, BZ € 64.000 positief. De 

GHOR heeft – op basis van kosten voor gemene rekening – een lagere bijdrage van 

€ 70.000. Als bij de Jaarverantwoording 2018 blijkt dat de verwachte resultaten 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd, dan beslist het Algemeen Bestuur over de bestemming 

van het resultaat.  

 

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage kan nog geen oordeel worden gegeven of 

afwijkingen een structureel dan wel incidenteel karakter hebben. Zoals gezegd worden de 

afwijkingen bij BBN deels opgevangen door een lagere onttrekking aan de reserve 

Versteviging brandweerorganisatie. Bij de jaarrekening geven we een analyse van het 

structurele dan wel incidentele karakter van de afwijkingen.    

 

                                                      
1 Voor MKOB zijn de afwijkingen berekend op basis van de realisatie tot mei van het jaar, 
waarna een eindejaarvoorspelling is opgesteld. 
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Financiën 

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

BBN 35.396 38.066 37.257 809 V

GHOR 2.546 2.460 2.390 70 V

MKOB 3.262 5.134 4.896 238 V

MKOB-Frictie 0 99 99 -0 N

BZ 429 429 372 57 V

totaal lasten 41.633 46.188 45.014 1.174 V

Baten

BBN 2.190 2.125 2.515 -390 V

GHOR 0 0 0 0 V

MKOB 90 0 0 0 V

BZ 0 0 0 0 V

totaal baten 2.280 2.125 2.515 -390 V

Saldo Programma's -39.353 -44.063 -42.500 -1.564 V

Algemene middelen

BBN 33.209 33.299 33.448 -149 V

Saldo financieringsfunctie BBN 0 0 0 0 V

GHOR 2.546 2.460 2.390 70 N

Saldo financieringsfunctie GHOR 0 0 0 0 V

MKOB 1.495 1.952 1.952 0 V

Saldo financieringsfunctie MKOB 1.677 3.182 3.182 0 V

BZ 434 434 436 -2 V

Saldo financieringsfunctie BZ 0 0 0 0 V

Totaal algemene middelen 39.361 41.327 41.408 -81 V

Totaal saldo van baten en lasten 8 -2.736 -1.091 -1.645 V

Dotatie aan reserves

BBN 45 2.066 2.771 -705 N

GHOR 0 0 0 0 V

MKOB 0 227 227 0 V

BZ 5 5 0 5 V

Onttrekkingen aan reserves

BBN 42 4.708 4.549 159 N

GHOR 0 0 0 0 V

MKOB 0 227 227 0 V

MKOB-Frictie 0 99 99 0 V

BZ 0 0 0 0 V

Saldo verrekening reserves -8 2.736 1.877 859 N

Resultaat 0 -0 786 -786 V  
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1 Voortgang programma’s 
Brandweer Brabant-Noord 

Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de voortgang van de (beleids)doelen en 
ontwikkelingen bij Brandweer Brabant-Noord. De kolom brandweer kent de programma’s: 
Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing- en rampenbestrijding en 
Bedrijfsvoering. 
 
Bij de programma’s van BBN schenken we specifiek aandacht aan acute 
verstevigingsmaatregelen die voortkomen uit de knelpunten die benoemd zijn in de 
bestuursconferentie 2017. Onder het kopje “Voortgang verstevigingsmaatregelen” komen 
deze per programma terug.  
 

Voortgang acute versteviging  
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de toegekende middelen vanuit de acute 
versteviging inmiddels – voor het merendeel – structureel zijn belegd. Voor dit jaar is de 
eindejaarvoorspelling dat € 1,7 miljoen van de extra toegekende middelen wordt 
uitgegeven. Op basis van de ervaring tot nu toe denken we dat de volledige uitputting van 
de € 2,6 miljoen in 2020 plaatsvindt en dat er in 2019 nog een toename te verwachten is.  
 
Het – verantwoord – stijgen naar een hoger uitgavenpatroon blijkt meer tijd te kosten dan 
verwacht. We zien dat de huidige arbeidsmarkt daar ook invloed op heeft. Medewerkers 
gaan weg en in sommige gevallen duurt het lang(er) om vrij gekomen functies weer in te 
vullen. Nieuwe medewerkers werven en laten starten duurt nu al merkbaar langer, voor 
zover de arbeidsmarkt voorziet in een passende kandidaat. 
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1.1 Risicobeheersing 
 
Programmadoelstelling 

De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en 
provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede 
vergunningsverlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico’s aan gemeenten 
en de advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome 
taak van de veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde 
uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij met 
de opdracht om bewustwording van risico’s bij burgers te bereiken, om hun 
zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun 
zorgplicht voor brandveiligheid. Brandweer Brabant-Noord / Risicobeheersing richt zich 
op de hoogste risico’s binnen haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te 
maken tussen gemeenten. 
 
 
Voortgang 

Toepassen risicogericht toezicht 
Sinds begin 2017 werken aangesloten gemeenten en Brantweer Brabant-Noord volgens 
een gezamenlijke risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. Deze strategie is 
zodanig ingericht dat er op regionaal niveau een maximale veiligheidswinst behaald 
wordt op de bestuurlijke doelstelling: ‘Het voorkomen van slachtoffers’. Het uitvoeren van 
de prestatieafspraken loopt op schema: volgens de huidige planning wordt het aantal 
afgesproken controles in 2018 gehaald. Voor verbetering van kwaliteit van het 
risicogericht toezicht loopt momenteel een evaluatie. De resultaten daarvan worden begin 
2019 doorgevoerd. Een onderdeel daarvan is het verbeteren van de 
informatievoorziening.  
 
Doorontwikkelen adviesvaardigheden medewerkers       
De Omgevingswet vraagt dat risicobeheersing op een andere manier gaat opereren. 
Deze andere manier van werken vraagt om ontwikkeling van competenties zoals 
omgevingsgevoeligheid, overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Niet alle medewerkers 
bezitten momenteel dergelijke competenties. De sector is daarom een traject gestart op 
ontwikkeling hiervan. Dit ontwikkeltraject wordt gevat onder de term Adviseur 2.0: “Van 
regelgerichte toetser naar risicogerichte adviseur”. Medewerkers van Risicobeheersing 
maken hierdoor een flinke stap wat betreft ontwikkeling van juiste houding, gedrag, 
vaardigheden en competenties. Het ontwikkeltraject loopt volgens planning door in 2019.  
Zo maakt de sector flinke stappen om goed voorbereid te zijn op de komst van de 
Omgevingswet in 2021. 
 
Intensivering samenwerking omgevingsdiensten 
Risicobeheersing werkt samen met Omgevingsdiensten, GGD/GHOR en Waterschappen 
in Brabant voor het terugdringen van risico’s rondom bedrijven die werken met grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen: risicorelevante bedrijven. Momenteel werken 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en Omgevingsdienst Brabant Noord aan een 
gezamenlijke aanpak rondom dit thema. Vanaf 2019 stellen de Veiligheidsregio Brabant-
Noord en de Omgevingsdienst Brabant Noord jaarlijks gezamenlijk een uitvoeringsplan 
op. Zo geven we concreet invulling aan intensivering van samenwerking. Medewerkers 
van Risicobeheersing nemen deel aan het Regionaal Netwerk Omgevingswet. Het 
netwerk bestaat uit deelnemende gemeenten in Brabant-Noord en adviesdiensten. De 
centrale vraag bij het netwerk is het vormgeven van effectieve samenwerking en 
rolverdeling onder de Omgevingswet.  
 
Het adviseren van colleges over het risico van en bij brand, anders dan wettelijk 
voorgeschreven  
Met de colleges van de gemeenten is een handhavingsstrategie opgesteld die is 
vastgelegd in de gemeentelijke handhavingsplannen. Risicobeheersing levert daarin het 
product Risicogericht Toezicht. Medewerkers maken gebruik van een gedigitaliseerd 
protocol om de bevindingen van controles vast te leggen. Hierdoor vindt dataverzameling 
plaats die geanalyseerd kan worden. Het resultaat van deze analyse is inzicht in objecten 
die een bovengemiddelde negatieve impact ervaren als er brand ontstaat. Denk hierbij 



  
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2018  13 

aan een risico-inschatting per gebruiksfunctie van objecten. De verzameling en analyse 
loopt in een cyclus voor vier jaar, waarvan begin 2020 de volledige resultaten zichtbaar 
zijn. 
 
 
Voortgang verstevigingsmaatregelen 

Versteviging Industriële veiligheid  
De acute versteviging brandweer leidde tot extra middelen om onder andere in te spelen 
op onafwendbare externe ontwikkelingen en robuustere taakuitvoering. Voor industriële 
veiligheid loopt deze versteviging voorspoedig. Het interventieprogramma risicorelevante 
bedrijven wordt momenteel afgerond. Naar verwachting wordt het programma in het 
laatste kwartaal van 2018 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het resultaat hiervan 
is een gezamenlijk meerjarenprogramma om de veiligheid bij deze bedrijven te verhogen 
in samenwerking met andere inspectiepartners.  
 
Een programmamanager is geworven om in brede zin een programma Industriële 
Veiligheid vorm te geven. De contouren van dit programma zijn te vatten in meerdere 
interventies die bedrijven stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor (brand) 
veiligheid. Denk aan het opzetten van een veiligheidsnetwerk waarin goede ervaringen 
worden gedeeld.   
 
De programmamanager brengt daarnaast in kaart welke uitvoeringscapaciteit het best 
passend is om het interventieprogramma uit te voeren. Hiervoor is zodoende nog geen 
medewerker geworven. Acute knelpunten worden opgelost via inhuur. Denk aan het 
uitvoeren van Brzo-inspecties vanwege een stijging in het aantal Brzo-bedrijven. 
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1.2 Incidentbestrijding 
 
Programmadoelstelling 

Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan 
een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige 
uitvoering van brandweerzorg. 
 
 
Voortgang 

Versteviging positie vrijwillige Brandweerpost 
Het programma “vakbekwaamheid op maat” – waarbij de geoefendheid van de 
vrijwilligers binnen bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke 
post – loopt volgens plan. Vanuit opgedane ervaring uit de proeftuintjes zetten we in op 
een meer klantgerichte benadering van de vrijwilligersposten. Dit betekent: minder 
opleggen en meer faciliteren. Hiervoor zijn alle direct betrokken medewerkers getraind en 
zijn organisatorische wijzigingen doorgevoerd. De groep postcommandanten heeft 
eveneens trainingen gevolgd (zowel in 2017 als in 2018) om de samenwerking te 
verbeteren. 
 
Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) 
Tot op heden is er nog geen invulling gegeven aan de implementatie van GBO binnen 
BBN. Ter voorbereiding op de implementatie van GBO is er een nieuw project gestart bij 
het team Planvorming. Het doel is om een goed beeld te vormen van de landelijke 
prestatie-eisen, de actuele stand van zaken binnen BBN en eventuele knelpunten. Vanaf 
eind augustus tot eind 2018 is hiervoor tijdelijk extra projectcapaciteit ingehuurd. 
 
Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept 
Het bluswaterconcept is in 2018 geëvalueerd. De introductie van waterwagens heeft 
ertoe geleid dat met name in gebieden met een ontoereikende bluswatervoorziening er 
nu in een vroegtijdig stadium op een adequate wijze kan worden geblust. Verder is 
geconstateerd dat de brandweer met minder brandkranen af zou kunnen. Vooral bij 
risico-objecten blijft de afhankelijkheid van brandkranen groot. Het volledig “afstoten” van 
brandkranen is dan ook een brug te ver. Daar waar er renovaties aan het 
waterleidingnetwerk plaatsvinden, kunnen op verantwoorde wijze minder brandkranen 
terugkomen, hetgeen uiteindelijk terug te zien zal zijn in de totale huurprijs die er betaald 
wordt aan de eigenaar van de brandkranen (Brabant Water). Het Dagelijks Bestuur heeft 
op 18 april 2018 dit ook onderschreven. 
 
 
Voortgang verstevigingsmaatregelen 

Voldoen aan waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) 
We hebben gewerkt aan een verbeterslag wat betreft de administratieve inrichting van 
het opleidingsinstituut. Dit om te kunnen voldoen aan het waarderingskader kwaliteit 
aanbiedersbrandweeronderwijs. Daartoe is een project gestart. Als onderdeel van het 
verbeterplan is een specialist kwaliteitszorg opleidingen geworven die in oktober start. Dit 
is later dan verwacht, maar de toegekende middelen voor dit project worden wel 
structureel ingezet. De heraudit heeft op 30 augustus 2018 plaatsgevonden en heeft 
geleid tot een positief resultaat. Daarmee heeft brandweer Brabant-Noord een 
gecertificeerd opleidingsinstituut. 
 
Arbeidshygiëne 
Om de risico’s op het gebied van de blootstelling aan rook en roet te beperken is de 
werkwijze Schoon werken ingevoerd. De extra benodigde middelen en uren van 
repressief personeel worden vanuit de verstevigingsgelden gedekt. Vanuit aangepaste 
werkplaatsen wordt het schoonmaken en inzet-gereed maken van alle materialen 
verzorgd. Structurele logistieke rondes ondersteunen het nieuwe werkproces. Regionaal 
is specifiek onderzoek naar de mate van vervuiling uitgevoerd. De Arbo Unie heeft een 
Risico Inventarisatie en Evaluatie van het nieuwe werkproces en onderzoeksgegevens 
uitgevoerd. Vastgesteld is dat Brabant-Noord met “Schoon werken” de risico’s op 
blootstelling aan rook en roet tijdens incidentbestrijding, realistisch trainen en onderhoud 
voldoende beperkt. Inbedding van schoon werken in de repressieve organisatie is een 
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langer durend proces waar veel aandacht aan wordt besteed. Verdere aanpassing en 
doorontwikkeling van de werkplaatsen wordt zo mogelijk in samenhang met de nieuwe 
huisvesting uitgevoerd.  
 
Versteviging aansturing sector IB 
De voorziene maatregelen binnen het project “Versteviging aansturing sector IB” zijn dit 
jaar voor een groot deel van start gegaan. Zo is de beoogde 5e teamleider begonnen en 
zijn tevens twee kandidaten voor de officiersopleiding geworven. Belangrijker is dat we 
een nieuw model hebben gekozen voor de inrichting van de sector Incidentbestrijding.  
 
In de nieuwe inrichting is gekozen voor een model met vijf clusters, te weten: Bosch en 
Duin, ’s-Hertogenbosch, Maasland, de Meierij en Land van Cuijk. Dit betekent dat we de 
huidige Oost/West verdeling loslaten. De vrijwilligersposten, de 24-uurdienst en de 
dagdienst worden over deze clusters verdeeld. De vijf clustercommandant krijgen elk ook 
een inhoudelijk aandachtsgebied. De aandachtsgebieden zijn: Vakbekwaamheid, 
Operationele Voorbereiding en Arbeidshygiëne en Logistiek. 
 
Correctie uitholling koude taken 

De toegekende middelen vanuit de bestuursconferentie ter compensatie voor de 
uitholling van de koude taken worden over de sectoren verdeeld naar rato er 
medewerkers zijn met een piketfunctie. Dit betreffen medewerkers die de piketfunctie 
uitoefenen binnen de beschikbare uren van hun reguliere functie, waardoor minder tijd 
beschikbaar blijft voor hun reguliere werkzaamheden. Het betrof compensatie voor de 
piketten: Regionaal Operationele Leiding (ROL), Operationele Informatie Voorziening en 
voor een klein deel het HIN/HON piket.   
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1.3 Crisisbeheersing- en rampenbestrijding 
 
Programmadoelstelling 

Het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding beoogt bij te dragen aan een 
veiligere regio door het bevorderen van de samenwerking op de terreinen van de 
informatiedeling, beheersing van risico’s en de bestrijding van incidenten en crises met 
en tussen relevante partnerorganisaties. 
 
 
Voortgang 

Beheersing van risico’s (netwerkregie) 
Voor de beheersing van risico’s voeren we een aantal afgesproken programma’s uit in 
samenwerking met onze partners. Voor het meerjarenprogramma waterveiligheid (dat 
ook onderdeel uitmaakt van het landelijke programma waterveiligheid) zijn dit jaar in 
samenwerking met de waterschappen overstromingsrisico’s in beeld gebracht op basis 
waarvan momenteel de effecten van overstromingen worden bezien met vitale partners 
(Brabant-Water, Enexis etc.). Voor spoorveiligheid is in het derde kwartaal van dit jaar 
gestart met een effectenstudie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het tracé 
Boxtel – ’s-Hertogenbosch waarbij tevens de gevolgen van de aankomende 
infrastructurele wijzigingen rondom Vught (verdieping van het spoor) worden 
meegenomen. De resultaten ondersteunen de voorbereiding op spoorongevallen en 
risicocommunicatie. De effectenstudie wordt grotendeels uitgevoerd via een 
subsidiebijdrage uit het programma Impulsgelden omgevingsveiligheid. 
 
In 2018 zijn naast de reeds eerder gestarte programma’s tevens programma’s gestart 
voor terrorismegevolgbestrijding (TGB)/extreem geweld, evenementenveiligheid en 
industriële veiligheid. De eerste twee programma’s worden uitgevoerd in samenwerking 
met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Het laatste programma (TGB/extreem geweld) 
wordt onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio gecoördineerd door een 
programmamanager vanuit de politie-eenheid Oost-Brabant. Voor evenementenveiligheid 
en industriële veiligheid zijn programmamanagers aangesteld als onderdeel van de 
verstevigingsgelden (fiches) voor de brandweer/veiligheidsregio. 
 
Bestrijding van incidenten en crises 
Ten behoeve van de bestrijding van incidenten en crises beschikken we over een 
multidisciplinaire crisisorganisatie. Ter voorbereiding dragen we zorg voor actuele 
plannen, trainen we de teams en functionarissen binnen de crisisorganisatie en 
evalueren we incidenten binnen de regio en leren we van incidenten binnen en buiten 
onze regio. 
 
In 2018 is een grote stap gezet in de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost op het terrein van de continuïteit van de crisisorganisaties in beide 
veiligheidsregio’s. Het doel van deze samenwerking is gelegen in het feit dat onderkend 
wordt dat bij grote en/of langdurige incidenten en crises wederzijdse ondersteuning en 
bijstand noodzakelijk is. Dit vraagt om meer dan papieren afspraken. Nadat in 
voorgaande jaren plannen en protocollen op elkaar zijn afgestemd, hebben we sinds dit 
jaar een gezamenlijk multidisciplinair opleidings- en oefenprogramma gerealiseerd en is 
de organisatie ervan met ingang van de zomer ook volledig samengevoegd. Daarnaast 
zijn eerste stappen gezet om ook op het terrein van gezamenlijk evalueren en leren in 
fasen te komen tot een gezamenlijke uitvoering. De uitvoering van het oefenprogramma 
loopt vrijwel volledig conform planning en alle regionale, multidisciplinaire incidenten zijn 
conform het evaluatieprotocol geëvalueerd. 
 
Ten aanzien van het bestuurlijk opleiden en trainen wordt niet alleen samengewerkt met 
Brabant Zuidoost maar ook met Midden en West Brabant. Hierdoor kunnen we 
burgemeesters en loco’s meer op maat en persoonlijke behoefte trainingsprogramma’s 
aanbieden. In de afgelopen jaren is bij de uitvoering van deze “bestuurlijke menukaart” 
een onderlinge verrekeningssystematiek gehanteerd die in het voorjaar van dit jaar is 
gewijzigd. Door een andere systematiek te hanteren wordt 2018 een klein positief 
resultaat verwacht voor onze regio. 
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Voor het inzicht in de vakbekwaamheid van de functionarissen loopt momenteel een 
project om te komen tot een registratiesysteem voor functionarissen. De uitvoering van 
het project in 2018 heeft een kleine vertraging opgelopen omdat binnen het project 
besloten is om aan te sluiten bij de gezamenlijke aanbesteding van de Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost en onze regio voor het VakbekwaamheidManagementSysteem (VMS) 
voor de brandweer. Het VMS sluit goed aan bij de behoefte die ook binnen het project 
registratie wordt onderkend. De gunning wordt eind 2018 verwacht. 
 
Ten behoeve van de faciliteiten voor de crisisorganisatie is afgelopen jaar in 
samenwerking met de projectorganisatie van de politie voor de gezamenlijke meldkamer, 
zorg gedragen voor de inrichting van het nieuwe Regionale Coördinatie Centrum (RCC) 
in het gebouw van de meldkamers. De openstelling van het nieuwe RCC wordt eind 
2018/begin 2019 verwacht. Hiermee beschikt Brabant-Noord over een up-to-date 
centrum voor het Regionaal Operationeel Team en de actiecentra van de verschillende 
diensten. 
 
Daarnaast is in augustus 2018 een gezamenlijk aanbestedingstraject gestart met de 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor de vervanging van een mobiele commando unit 
(MCU). De financiering van de MCU vanuit Brabant-Noord maakt onderdeel uit van de 
verstevigingsgelden voor de brandweer/veiligheidsregio. Met een gezamenlijke 
aanbesteding kunnen de exploitatiekosten voor Brabant-Noord substantieel omlaag 
worden gebracht vanaf het moment van ingebruikname (naar verwachting begin 2020). 
 
Regie op informatie 
Voor de beheersing van risico’s en de bestrijding van incidenten en crises is een goede 
informatiepositie van cruciaal belang. Inzicht in risico’s is momenteel nog veelal 
gebaseerd op het regionaal risicoprofiel waarvoor dit najaar de voorbereiding voor 
actualisatie zal starten. Omdat risico’s niet statistisch zijn en steeds meer behoefte 
bestaat aan een real time inzicht in risico’s op lokaal en regionaal niveau, zijn we als 
onderdeel van de uitwerking van de bestuursconferentie in april 2018 begonnen met een 
studie naar de mogelijkheden om het informatieproces anders te organiseren zodat we 
een beter en meer vroegtijdig inzicht in risico’s hebben. Voorstellen voor de aanpak van 
de doorontwikkeling van het informatieproces zullen in november aan het Algemeen 
Bestuur worden gepresenteerd. 
 
Voor de informatievoorziening tijdens incidenten en crises, operationeel 
informatiemanagement, loopt het opleidings- en trainingsprogramma voor 
multidisciplinaire informatiemanagers en informatiecoördinatoren conform planning. Dit 
programma is echter wel uitgebreid met extra opleidingsactiviteiten voor 
calamiteitencoördinatoren op de meldkamer (CaCo’s) in verband met de bestuurlijke 
opdracht om te voorzien in een CaCo-functie op de meldkamer. De hiervoor benodigde 
extra capaciteit is gerealiseerd door een beperkte interne prioritering en 
capaciteitsverschuiving. 
 
Evenals bij opleiden, trainen en evalueren/leren, wordt ook op het terrein van 
operationele informatievoorziening in toenemende mate samengewerkt met de 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost om enerzijds ten tijde van incidenten elkaar te kunnen 
ondersteunen en anderzijds in de voorbereidingsfase efficiëntie en kennisdeling te 
kunnen realiseren. 
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1.4 Bedrijfsvoering 
 
Programmadoelstelling 

Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen Risicobeheersing, 
Incidentbestrijding en Crisisbeheersing & rampenbestrijding op de taakvelden P&O, 
Financiën, ICT, Communicatie, en Juridische zaken. Daarnaast draagt de 
bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en 
de strategische beleidsontwikkeling. 
 
 
Voortgang 

Organisatiestructuur 
BBN heeft begin 2018 een missie vastgesteld en die luidt ‘Samen werken aan veiligheid”. 
Ondertussen zijn we als management ook aan de slag onze visie te verwoorden. Het 
gaat hierover de visie van BBN als organisatie, maar daarvan afgeleid ook de visie op 
Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering zien we hierbij als een nieuwe manier van werken om het 
primaire proces, directie en bestuur te ondersteunen. Dit doen we professioneel, 
betrouwbaar, efficiënt en innovatief en daarbij stellen we de klant (het bestuur, partners in 
de keten en de interne klant) centraal. Bedrijfsvoering gaat dus over de ‘Hoe-vraag’ en 
we denken nu na over hoe het meer klantgericht kan. Twee kwartiermakers binnen de 
sector Bedrijfsvoering zijn deels vrijgemaakt de eerste gedachten te ordenen over 
klantgericht werken en wat betekent dat voor de (strategische) adviesrol respectievelijk 
de beheersfunctie binnen de organisatie in het licht van de ontwikkeling van een flexibele 
netwerkorganisatie Veiligheidsregio en een stevige rode brandweerkolom. Met collega 
MT-teams Bedrijfsvoering van 2 andere Veiligheidsregio’s wordt in de 2e helft van 2018 
gesprekken gevoerd om ideeën en ervaringen te delen, op basis waarvan we onze eigen 
keuzerichting zullen gaan formuleren. In 2019 zal gegeven de gekozen richting ook 
daadwerkelijk stappen worden gezet die moeten leiden tot een bedrijfsvoering die past bij 
de ambities van de Veiligheidsregio respectievelijk de BBN. 
 
In 2018 is ingezet op het tijdelijk versterken van de managementfunctie binnen de sector 
Bedrijfsvoering. Deze investering is noodzakelijk om sturing te krijgen op de PIOFACH-
functies en daarmee de basis op orde te krijgen. Concreet gaat het hier over een 
teamleiders P&O, F&C en I&A. De middelen voor deze versteviging van de organisatie 
komen uit het budget versteviging organisatie. De versteviging op managementniveau is 
van tijdelijke aard, omdat in 2019 de managementfunctie als onderdeel van de hele 
inrichting van bedrijfsvoering aan de orde zal komen. 
 
In 2017 is de adviesfunctie binnen Bedrijfsvoering verstevigd. Een strategisch HRM-
adviseur en een strategische adviseur F&C zijn toegevoegd aan de onderscheiden 
teams. In september 2018 is ook een strategische adviseur informatie verwelkomt. Deze 
adviseurs, maar uiteraard ook andere (tactische) adviseurs zorgen in verbinding met 
elkaar en met de klant om de goede keuzes te maken voor nu en in de toekomst. In 
tegenstelling tot de teamleiders zijn deze adviseurs wel voor structureel ingevuld.  
 
In augustus 2018 is de wervingsprocedure gestart voor de functie van directeur 
Veiligheidsregio. Nadat deze nieuwe directeur is gestart zal naar verwachting ook snel de 
wervingsprocedure voor een nieuwe manager bedrijfsvoering worden gestart. Beide 
functionarissen gaan leiding geven aan een organisatie in ontwikkeling. De rol, taken, 
verantwoordelijkheden en positie van de nieuwe manager Bedrijfsvoering wordt begin 
2019 bepaald, mede aan de hand van door het bestuur ingenomen standpunten m.b.t. de 
Veiligheidsregio als netwerkorganisatie, de invulling van de bestuurlijke 
opdrachtgeversrol en de stevige rode brandweerkolom en de visie over bedrijfsvoering en 
hoe deze te organiseren. 
 
Integraal werken 
Samenwerking VRBZO 
In 2018 is op een aantal belangrijke terreinen de samenwerking met de Veiligheidsregio 
Brabant Zuid oost gezocht. Voor het project Algemene Verordening Gegevensbeheer is 
gezamenlijke inzet van de projectleider een voorbeeld van de samenwerking in de 
afgelopen periode. 
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In het voorjaar 2018 hebben VRBZO en VRBN met succes gezamenlijk gezocht naar een 
juridisch adviseur die voor beide organisaties ingezet kan worden.  
 
De aanbesteding en implementatie van E-HRM en VMS-systemen doen VRBZO en 
VRBN samen. Doel is bij de keuze van systemen uit te komen op dezelfde leveranciers. 
Hoewel beide organisaties verschillend zijn, geeft dit naar de toekomst toe meer gemak 
bij verdere harmonisering van de werkprocessen, wat kan bijdragen aan een betere 
continuïteit en meer efficiency. Het streven is per 1 januari 2019 beide systemen live te 
hebben. 
 
Projecten E-HRM en VMS 
Het project E-HRM is aanbesteed en inmiddels is de implementatie daarvan gestart. Het 
project VMS doorloopt op dit moment de aanbestedingsfase. Het betreft de 
kernregistratie van medewerkers en heeft effect op de uitbetaling van de beroeps- en 
vrijwillige medewerkers. Beide projecten zijn geprioriteerd en worden aangestuurd door 
twee externe projectleiders.  
 
Het omzetten van de kernregistratie met betrekking tot het personeel vraagt veel van de 
capaciteit van onze medewerkers P&O. Met het omzetten van de kernregistratie komen 
we in control en zijn we in staat om managementinformatie te genereren. 
 
Vernieuwen van het P&C systeem 
In 2018 is energie en tijd gestoken in de ontwikkeling van de planning & control 
instrumenten. De ambitie om de stukken beleidsinhoudelijk en financieel beter op elkaar 
aan te laten sluiten. Dit bleek ook de wens van de contactambtenaren van VRBN. Intern 
heeft dit er toe geleid dat het proces rondom de documenten anders is opgezet. Het doel 
is om met de juiste inspanning een inhoudelijk en financieel goede rapportage aan het 
bestuur aan te kunnen bieden.  
 
Managementinformatie 
Het belang van goede en eenvoudig te ontsluiten managementinformatie neemt steeds 
verder toe. Vanuit de sector bedrijfsvoering hebben we hierin een belangrijke rol door 
enerzijds het informatiebeleidsplan en anderzijds de bewaking en vastlegging van 
relevante informatie.  
 
Informatiebeleidsplan 
Er is een start gemaakt met het informatiebeleidsplan. Dit bevindt zich nog in 
conceptfase. Er is vooronderzoek gedaan en er is een eerste versie geschreven. Er 
wordt nu extra aandacht aan besteed, door de komst van een nieuwe informatieadviseur.  
Het informatiebeleidsplan moet realistisch zijn, ambities verwoorden en praktisch 
toepasbaar zijn. Op die manier krijgt de organisatie handvatten bij het maken van keuzes 
op informatie-gebied. Dit maakt de noodzaak voor een breed gedragen plan groot. 
Doel is om in het 4e kwartaal een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan het (K)MT.  
 
Beheersing personele kosten 
Dit jaar hebben we de nodige stappen gezet wat betreft het beheersen van de personele 
kosten. We zijn gekomen tot een nieuwe systematiek van begroten die nu al wordt 
toegepast voor het opstellen van de loonkostenbegroting van 2019 (onderdeel van de 
beheersbegroting 2019). Daarnaast heeft het KMT de richtinggevende uitspraak gedaan 
dat het budgethouderschap van de loonkosten bij de sectorhoofden komt te leggen. 
Hiervoor zijn spelregels in voorbereiding, die in de 2e helft van 2018 worden vastgesteld. 
In 2019 gaan we ook de uitputting van de personele kosten per kwartaal monitoren 
middels een prognose van de uitputting. 
 
Financiële applicatie 
In het kader van een goede managementinformatie voorziening wordt de aanbesteding 
van een nieuwe financiële applicatie in het najaar van 2018 opgestart. De implementatie 
van de applicatie zal in het voorjaar van 2019 starten.  
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Voortgang verstevigingsmaatregelen 

Zaakgericht werken / informatiebeheer op orde 
Het project zaakgericht werken was gepland voor 2018 maar is opgeschoven in de tijd 
door de projecten E-HRM en VMS. Men wil eerst deze inrichting afwachten voordat er 
keuzes gemaakt kunnen worden over het inrichten van zaakgericht werken.  
Informatiebeheer is meer op orde door de komst van twee nieuwe medewerkers die hier 
nu de volledige verantwoordelijkheid voor hebben. Het in juli 2018 vastgestelde 
‘Verbeterplan Informatiebeheer 2018-2021’ is een herijking van de visie op 
informatiebeheer binnen de organisatie. Het verbeterplan zet de activiteit uit de Begroting 
2018 om in 2018 ‘zaakgericht werken volledig te hebben ingevoerd’ in een ander licht. 
 
Project AVG 
Zie hiervoor de toelichting van het project AVG in de paragraaf bedrijfsvoering. 
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Financiën 
 

BBN Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 17.154 18.984 18.306 678 V

Overige personeelskosten 581 581 650 -69 N

Vrijwilligersvergoedingen 3.570 3.570 3.623 -53 N

Overige vrijwilligerskosten 138 138 169 -31 N

Opleiden en oefenen 1.784 1.784 1.816 -32 N

Materieel en Materiaal 1.475 1.500 1.344 156 V

Overige goederen en diensten 3.653 4.468 4.318 150 V

Huisvestingskosten 2.107 2.107 2.047 60 V

Kapitaallasten 4.720 4.720 4.768 -48 N

Inkomens- en vermogensoverdrachten 214 214 214 -0 N

totaal lasten 35.396 38.066 37.257 809 V

Baten

Salarissen en sociale lasten 388 388 667 -279 V

Overige personeelskosten 5 -5 V

Opleiden en oefenen 54 54 104 -50 V

Materieel en Materiaal 125 125 125 0 V

Overige goederen en diensten 340 275 329 -54 V

Huisvestingskosten 73 73 73 0 V

Kapitaallasten 1.150 1.150 1.111 39 N

Inkomens- en vermogensoverdrachten 0 0 V

Subsidies 60 60 100 -40 V

totaal baten 2.190 2.125 2.515 -390 V

Saldo Programma's -33.206 -35.941 -34.742 -1.199 V

Algemene middelen

BDUR 5.106 5.106 5.216 -110 V

Gemeentelijke bijdragen 28.103 28.193 28.232 -39 V

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 33.209 33.299 33.448 -149 V

Totaal saldo van baten en lasten 3 -2.642 -1.294 -1.348 V

Dotatie aan reserves 45 2.066 2.771 -705 N

Onttrekkingen aan reserves 42 4.708 4.549 159 N

Saldo verrekening reserves -3 2.642 1.778 864 N

Resultaat 0 0 485 -485 V  
 
*In de exploitatie van BBN zien we een voordeel van € 1.199.000 (€ 809.000 voordeel 
aan de lastenkant en € 390.000 voordeel aan de batenkant). Ook is er een voordeel van 
€ 149.000 bij de Algemene middelen, met name doordat de BDUR hoger uitvalt. Bij de 
reserves zien we een afwijking van € 864.000 welke komt doordat we € 1,7 miljoen 
onttrekken aan de reserves in plaats van de begrote € 2,6 miljoen. We onttrekken minder 
uit de reserves omdat we de niet benodigde middelen voor de acute versteviging ook niet 
onttrekken aan de reserve Versteviging brandweer. Het resultaat na verrekening van de 
reserves bedraagt € 485.000 positief.   
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Toelichtingen op voordeel exploitatie (€ 485.000) 

 Door inhuur bij de sector bedrijfsvoering zijn de verwachte kosten € 267.000 (N) 
hoger. Dit doet zich met name voor bij P&O, maar dit wordt ook veroorzaakt door de 
continuering van de inhuur van het sectorhoofd bedrijfsvoering.  

 De opbrengsten op de salarissen met name uit detacheringen bij VR BZO, OMWB, 
en MKOB zijn hoger omdat we meer medewerkers detacheren en de detachering van 
medewerkers bij MKOB – anders dan verwacht – ook dit jaar nog doorloopt. Hierdoor 
hebben we een voordeel van € 279.000 (V).  

 Vergoedingen vrijwilligers – € 84.000 nadeel. De vrijwilligersuren over de 1e helft van 
2018 wijzen op een stijging ten opzichte van de 1e helft van 2017 (+18%). In het 
derde kwartaal verwachten we ook een toename ten opzichte van 2017 vanwege het 
relatief grote aantal natuurbranden die we in de zomerperiode hebben gekend. Om 
die reden houden we er rekening mee dat de totale kosten van de 
uitrukvergoedingen hoger zijn dan in 2017. 

 Materieel en materiaal / Overige goederen en diensten – € 359.000 voordeel. 
Wegens de omschakeling naar een nieuw rekeningschema is op een groot aantal 
plaatsen de categorisering herzien. Omdat hierdoor met name technische afwijkingen 
ontstaan, lichten we de daadwerkelijke afwijkingen op deze categorieën samen toe. 

o Een incidenteel voordeel van € 58.000 op de Arbokosten omdat er dit jaar 
geen RIE plaatsvindt. 

o Een incidenteel voordeel van € 40.000 op Kwaliteitszorgsysteem, doordat dit 
pas na de versteviging opgepakt kan worden. 

o Een incidenteel voordeel op rentekosten van € 38.000, door lage 
rentestanden en positieve vergoedingen op kortlopende leningen. 

o Een incidenteel voordeel ad € 30.000 op de budgetten voor duiken ontstaat 
doordat er dit jaar geen nieuwe kandidaten naar de duikopleiding gaan. 

o Een incidenteel voordeel van € 21.000 op Informatiebeheer, doordat minder 
wordt ingehuurd dan voorzien. 

o Een incidenteel voordeel van € 20.000 op Crisiscommunicatie. 
o Een incidenteel voordeel van € 54.000 op de inkomsten uit detacheringen bij 

MKOB, waarvan het wegvallen is uitgesteld tot 2019. 
o Een nadeel van € 54.000 op de kosten van werkplekken, hetgeen enerzijds 

ontstaat doordat meer werkplekken in gebruik zijn en anderzijds doordat voor 
de ondersteuning van werkplekken en applicaties meer capaciteit nodig is. 
De aanbesteding van belangrijke applicaties zal vanaf volgend jaar mogelijk 
deze kostenstijging compenseren. 

 Huisvestingskosten – € 60.000 voordeel. Het gepresenteerde voordeel komt door 
een technische verschuiving in het rekeningschema. Hierdoor is een aantal posten 
niet meer herkenbaar als huisvestingskosten. 

 Subsidies – € 40.000 voordeel. Risicobeheersing maakt dit jaar aanspraak op 
€ 10.000 extra subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), vanwege het feit dat meer 
declarabele kosten worden gemaakt. De door Crisis- en Rampenbestrijding gestarte 
effectenstudie spoorveiligheid wordt eveneens uitgevoerd via een extra 
subsidiebijdrage uit het programma Impulsgelden omgevingsveiligheid van € 30.000 
(V). 

 Kapitaallasten – € 87.000 nadeel. Vanuit de acute versteviging zijn kapitaalslasten 
opgenomen voor de aanschaf van een Mobiele commando-unit en arbeidshygiëne. 
Dit is nog niet geheel correct verwerkt in de begroting. Momenteel zijn we bezig met 
een opschoningsactie van de activastaat. Hierbij worden ook afschrijvingstermijnen 
aangepast conform besluitvorming. Dit leidt ook tot verschuivingen waarvan de 
financiële gevolgen in het vierde kwartaal duidelijk worden. 

 
Overige verschillen (kleiner dan € 25.000) onder deze categorieën resulteren per saldo in 
het gepresenteerde voordeel.  
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Toelichting op voordeel acute versteviging (€ 864.000) 

 Vanuit de acute versteviging zijn middelen opgenomen voor de versteviging van de 
aansturing van sector IB. Van deze middelen blijft in 2018 incidenteel € 235.000 (V) 
onbenut. Hiervoor waren verschillende redenen, waaronder: 

o De twee kandidaten voor de officiersopleiding zijn geworven en aangesteld 
per 1 september in verband met het feit dat de landelijke officiersopleiding 
per die datum van start gaat. Daardoor blijft dit jaar € 89.000 over (V). Met 
ingang van 2019 zijn de toegekende middelen wel structureel benodigd. 

o Vanaf 2018 en verder is één extra teamleider begroot. Deze persoon is per 1 
juni aangesteld, i.v.m. een langere opzegtermijn later dan verwacht, 
waardoor dit jaar € 20.000 (V) overblijft. Met ingang van 2019 zijn deze 
middelen wel structureel benodigd. 

o Om tot versterking te komen is in de begroting gerekend met formatie-
uitbreiding voor alle postcommandanten. Om daarbij de goede keuzes te 
maken is dit projectmatig aangepakt en samen met de uitvoering verkend. Dit 
heeft geleid tot een aantal sporen. Per 1 september is een accountmanager 
aangenomen die de postcommandanten ondersteunt in het wervings- en 
selectieproces en die verbetermogelijkheden op het gebied van werving en 
instroom van vrijwilligers gaat onderzoeken. Deze inzichten worden in de 
loop van 2019 verwacht, waarna definitievere inrichtingskeuzes kunnen 
worden gemaakt. Voor 2018 bedragen de benodigde middelen voor de 
accountmanager € 20.000. Daarnaast wordt samen met postcommandanten 
gekeken naar de structurele taken en de benodigde formatie. De directe 
projectkosten bedragen € 20.000. De structurele gevolgen van dit project 
zullen in de loop van 2019 duidelijk worden. In 2018 is derhalve incidenteel 
€ 24.000 benodigd. De verwachting is dat de volledige structurele inzet van 
deze middelen in 2020 plaats zal vinden en 2019 een toename laat zien ten 
opzichte van 2018. Omdat de formatie-uitbreiding voor de 
postcommandanten in 2018 niet is doorgegaan hebben we een voordeel van 
€ 126.000. 

 Vanuit de acute versteviging zijn middelen opgenomen als correctie van de uitholling 
van formatie voor "koude taken". Van deze middelen blijft in 2018 incidenteel 
€ 170.000 (V) onbenut. Voor 2019 worden deze middelen verdeeld over de sectoren 
naar rato van het aantal medewerkers met een piketfunctie. Overigens wordt de 
beoogde Ketenregisseur incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen dit 
jaar nog wel geworven. 

 Vanuit de acute versteviging is een project gestart om te voldoen aan het 
waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB). De hiervoor te 
werven specialist opleiden en oefenen is later gestart dan verwacht. Daardoor 
hebben we in 2018 een incidenteel voordeel van € 36.000 (V). 

 Vanuit de acute versteviging is een project gestart voor de professionalisering van de 
inkoopfunctie en het contractmanagement. De hiervoor te werven inkoopadviseur is 
later dan verwacht gestart. Daardoor hebben we in 2018 een incidenteel voordeel ad 
€ 15.000 (V). 

 Vanuit de acute versteviging zijn middelen opgenomen voor de professionalisering 
van de bedrijfsvoeringsfuncties. Van deze middelen blijft in 2018 incidenteel 
€ 246.000 (V) onbenut. 

 Vanuit de acute versteviging zijn middelen opgenomen voor een buffer 
bovenformatief / mobiliteit en een buffer langdurig ziekteverzuim. Van deze middelen 
blijft in 2018 € 129.000 (V) onbenut. 

 
Overige verschillen (kleiner dan € 25.000) onder deze categorieën resulteren per saldo in 
het gepresenteerde voordeel.  
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2 Voortgang programma GHOR 

 
 
Programmadoelstelling 

Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied 
van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn de 
verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar 
bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen! 
 
Voortgang 

In 2020 is de GHOR een organisatie die werkt vanuit de maatschappelijke vraag die op 
dat moment heerst. Dit houdt in dat er flexibel wordt ingespeeld op innovaties en 
ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de partners, in plaats van enkel 
in te spelen volgens de letter van de wet. 
 
Belangrijke thema’s die hierbij zijn gestart zijn kwetsbare burgers en meer zelfredzame 
samenleving. Gezien bovengenoemde verandering in de aard van de toekomstige crises 
en de beweging naar risicogerichtheid heeft de GHOR te maken met (steeds meer) 
andere en nieuwe partners. Dit houdt in dat er een verbreding optreedt van het netwerk, 
maar ook een verbreding van de GHOR processen. 
 
Project Evenementadvies Dance 
Begin 2018 is er een Brabantbreed project gestart op het gebied van Evenementadvies 
Dance. Dance-evenementen in Brabant zijn in economisch en toeristisch opzicht zeer 
relevant voor de provincie. De behoefte is ontstaan om Brabantbreed binnen de GHOR 
en GGD de samenwerking en afspraken op elkaar af te stemmen, zodat er eenheid komt 
in advisering naar buiten toe. In dit project wordt in eerste instantie gericht op de dance-
events, maar uiteindelijk wordt gestreefd naar spin-off voor alle relevante evenementen in 
de provincie. Dit gaat volgens planning. 
 
Afstemming acute partners GHOR 
De Brabantse GHOR-bureaus hebben hun visie en aanpak bij specifieke onderwerpen 
afgestemd. Brabantbreed worden Terrorismegevolgbestrijding en aanpak drukte in de 
acute keten opgepakt, recent ook in relatie tot de griepepidemie. De GHOR heeft samen 
met de zorginstellingen de knelpunten in de acute keten in beeld gebracht. Dit laatste 
heeft in maart, tijdens de griepperiode, geleid tot extra operationele inzet van de GHOR 
crisisorganisatie.  
 
Knelpunten in de acute zorg 
Mede naar aanleiding van de knelpunten die zijn ontstaan tijdens de griepperiode is er 
een Brabantbrede werkgroep gestart om deze knelpunten binnen de acute zorgketen te 
analyseren. Verder zijn er afspraken gemaakt binnen de acute zorgketen omtrent 
monitoring en voorbereiding voor de komende griep periode. 
 
Transitie GHOR 
Ontwikkelingen omkanteling GHOR van operationeel naar tactisch, strategisch: er is 
gekozen om de invulling van de operationele functie en randvoorwaarden OvD-G (Officier 
van Dienst-Geneeskundig) uit te besteden. De GHOR blijft verantwoordelijk voor deze 
uitvoerende crisisfunctie, maar de concrete invulling wordt vanaf medio 2018 door de 
RAV overgenomen. 
 
Implementatietraject LCMS GZ 
Begin dit jaar is er een start gemaakt met het Brabantbrede implementatietraject LCMS 
GZ. LCMS is een applicatie, die tijdens crisissituaties al multi gebruikt wordt. LCMS GZ is 
de variant voor de acute zorgpartners, waardoor er makkelijker een totaalbeeld vanuit de 
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witte kolom verkregen kan worden. De verwachting is dat de concrete aansluiting op 
LCMS door de acute zorg medio voorjaar 2019 actief wordt. 
 
Zelfredzaamheid ouderen 
Er is een liaison van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) in MWB per 1 januari gestart. Dit 
om onder andere de zelfredzaamheid van ouderen binnen de regio’s Brabant Midden-
West en Noord te bevorderen. Verder is deze liaison gestart met het inventariseren voor 
het Project Ready2 Helpmobiel: voor de zomer is er inzicht in de beweegredenen van 
18-30 jarigen om zich aan te melden als burgerhulpverlener.  
 
 
Financiën 

 

GHOR Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Personeelslasten 1.247 1.234 1.239 -5 N

Kapitaalslasten 84 84 9 75 V

Huisvestingskosten 233 215 215 0 V

Bedrijfskosten 560 505 505 0 V

Overhead incl. bestuurskosten 422 422 422 0 V

totaal lasten 2.546 2.460 2.390 70 V

Baten

Bijzondere baten 0 V

totaal baten 0 0 0 0 V

Saldo Programma's -2.546 -2.460 -2.390 -70 V

Algemene middelen

Bijdrage kosten gemene rekening VR 2.416 2.335 2.268 67 N

Bijdrage kosten gemene rekening GGD 130 125 122 3 N

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 2.546 2.460 2.390 70 N

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 N

Dotatie aan reserves 0 V

Onttrekkingen aan reserves 0 V

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 V

Resultaat 0 0 0 0 N  
 
 
Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 

 Het uitstel van een investering heeft verband met de overdracht van roerende 
activa (voertuigen) naar de RAV en alle ontwikkelingen die hiermee spelen. 
Hierdoor hebben we in 2018 een voordeel van € 75.000. 

 Bij de loonkosten is er nog ruimte in 2018, deze zal eind van dit jaar of in ieder 
geval begin volgend jaar definitief worden ingevuld. Hierdoor hebben we in 2018 
een voordeel van € 80.000 (V). 

 Dit jaar is er sprake van incidentele afkoopsommen voor piketfunctionarissen 
OvdG’s in verband met het bijstellen van de piketvergoedingen. Dit betekent een 
eenmalig nadeel van € 85.000 (N). 
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3 Voortgang programma Meldkamer 
Oost-Brabant 

Programmadoelstelling 

De MKOB heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer 
voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied Oost-Brabant door politie, 
brandweer en ambulancevoorziening. De gemeenschappelijke meldkamer zal bijdragen 
aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en 
van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen in de 
veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. 
 
Voortgang 

In 2018 richten de verschillende meldkamerdisciplines zich op (monodisciplinaire) 
samenwerking; zo is de meldkamer brandweer in februari onder 1 hoofdige aansturing 
gekomen. Dit jaar volgt verdere harmonisering van de monodisciplinaire werkprocessen, 
hetgeen veel capaciteit vergt. Door deze inspanningen blijft weinig capaciteit over voor 
multidisciplinaire samenwerking en ontwikkeling. Dit manifesteert zich onder meer bij de 
Calamiteitencoördinator, die niet 24/7 meer geborgd is in de meldkamer. De directeur 
MKOB heeft dit gemeld aan de verantwoordelijke directeuren van de Veiligheidsregio’s, 
die hierop hun bestuur geïnformeerd hebben. Vanuit het bestuur wordt richting bepaald 
voor een nieuwe regeling voor 24/7 borging van de Calamiteitencoördinator. 
In april 2018 is het verbouwde pand voor MKOB opgeleverd, vervolgens worden de 
technische voorzieningen voor de meldkamer ingebouwd en getest. De ICT systemen 
zijn gebouwd op de nieuwe landelijke standaard en ingericht voor gebruik van het 
vernieuwde C2000 systeem (IVC20002).  
 
Samenvoeging meldkamers 
Voor de realisatie van MKOB is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
waarover consensus is bij de besturen van beide veiligheidsregio’s. Deze overeenkomst 
is medio 2018 voorgelegd aan de Algemene Besturen en vastgesteld. Vooruitlopend op 
dit besluit is per 1 januari de samenvoeging van beide meldkamers van start gegaan. De 
bestuurlijke begeleidingsgroep is omgevormd tot bestuurlijke adviescommissie, die wordt 
geadviseerd door een conform besluitvorming ingestelde financiële adviesgroep. Zoals 
besloten door het bestuur wordt het beheer van MKOB uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de politie. Besprekingen om de nodige afspraken nader uit te 
werken, vinden plaats tussen de betrokken partijen. De verhuizing van MKOB naar ’s-
Hertogenbosch is afhankelijk van de beschikbaarheid van IVC2000. De huidige planning 
is dat dit systeem in Q4 2018 beschikbaar is. Hierop wordt een verhuisplanning gemaakt 
inclusief opleidingsplan, zodat alle betrokkenen zijn opgeleid c.q. geïnstrueerd voor het 
gebruik van de nieuwe systemen en het gebouw, hetgeen een snelle en soepele 
verhuizing mogelijk moet maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die vorig 
jaar mei is opgedaan bij de succesvolle verhuizing van ‘s-Hertogenbosch naar 
Eindhoven. Om de verhuizing in goede banen te leiden, is een projectleider verhuizing 
aangesteld. 
 

                                                      
2 IVC2000: het huidige communicatienetwerk C2000 wordt vervangen door een nieuw netwerk. Dit 
betreft landelijke systemen, waarvoor alle gebruikers tegelijkertijd moeten overschakelen van het 
huidige op het nieuwe netwerk. Tijdens het opstellen van dit document was dit is voorzien in Q4 
2018. Op 17 september heeft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief naar de Tweede 
Kamer bekend gemaakt dat de implementatie van IVC tot nader order is uitgesteld. De vernieuwde 
meldkamer in ’s-Hertogenbosch is geheel ingericht om met dit nieuwe C2000 te gaan werken; er 
zijn geen voorzieningen getroffen voor het huidige C2000. Op dit moment wordt verkend wat de 
consequenties en de mogelijke scenario’s zijn voor de MKOB. 
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Door de vertraging van IVC moeten de technische voorzieningen in Eindhoven langer 
dan gepland in werking blijven. Een scan heeft uitgewezen dat dit vooralsnog geen extra 
investeringen vergt en niet leidt tot extra risico’s. Wel zijn de kosten door deze vertraging 
globaal in beeld gebracht. Op basis daarvan worden gesprekken met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid gevoerd om duidelijkheid te krijgen over een tegemoetkoming in 
deze kosten.  
 
Omdat IVC niet kan garanderen dat de migratie in Q4 2018 plaatsvindt, zijn landelijk de 
contracten voor instandhouding van het huidige C2000 voor 2019 verlengd. In navolging 
daarvan dienen ook voor MKOB enkele voorzieningen getroffen te worden om geen 
continuïteitsrisico te lopen in 2019. 
Een scan leerde dat ook dit geen extra investeringen met zich meebrengt, doch wel 
tijdige verlenging vergt van (huidige) contracten om geen technische risico’s te lopen. De 
kosten daarvan bedragen max. €15.000. 
 
De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is per 1 april 2018 van start gegaan als 
een tijdelijke werkorganisatie binnen de politie, zoals het bestuur in april is gemeld. Deze 
opvolger van LMO zal in werking blijven tot de Wijzigingswet meldkamers ingaat. Dit is 
voorzien per 01-01-2020. De consultatieronde voor deze wet is in Q2 afgesloten; de 
verwachting is dat deze wet in 2021 ingaat. De Conceptwet voorziet om het beheer van 
de meldkamers volledig onder de politie te laten vallen. Ambities en afspraken uit het 
transitieakkoord en de heroriëntatie worden onverkort uitgevoerd. In afwachting van de 
wet zal MKOB als een werkorganisatie functioneren, conform het samenvoegingsplan.  
 
Innovatie 
Door herziene prioritering en verschuiving van LMO naar LMS is multi intake vooralsnog 
op de lange baan geschoven. Een pilot, waarvoor MKOB zich kandideerde, is momenteel 
buiten scope. Zoals eerder vermeld, vergen de samenvoeging van de meldkamers in 
Eindhoven en de voorbereiding op de verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch veel capaciteit 
van de partners. Daardoor is er weinig ruimte voor innovatieve projecten. Aansluiting op 
het landelijke rekencentrum en het nieuwe gebouw in ‘s-Hertogenbosch bieden een 
uitstekende basis voor innovatieve activiteiten in de toekomst. 
 
Relevante afwijkingen activiteiten MKOB 
Voorzien was om in april 2018 het vernieuwde pand van MKOB in ’s-Hertogenbosch te 
betrekken. Het gebouw is in april 2018 opgeleverd, waarna de technische inrichting 
plaatsvond, die in Q3 uitvoerig getest wordt. Deze herplanning vond plaats op verzoek 
van onder meer het Meldkamer Diensten Centrum. Daaraan kon, in goed overleg, 
tegemoet gekomen worden, omdat de rand voorwaardelijke migratie van IVC2000 was 
doorgeschoven naar november 2018. 
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Financiën 

 

MKOB (voorheen GMC) Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Personeel Overige 1.208 2.245 1.461 784 V

Personeel Overhead 0 481 -481 N

Rente 40 0 0 0 V

Opleiding en Vorming 40 54 10 44 V

Huisvesting 565 1.206 1.262 -56 N

Vervoer 16 18 18 0 V

Verbindingen en automatisering 1.053 1.536 1.536 0 V

Operationeel 40 0 0 0 V

Beheer 75 75 128 -53 N

Overige lasten 225 0 0 0 V

totaal lasten 3.262 5.134 4.896 238 V

Baten

Huisvesting 90 0 0 -

Verbindingen en automatisering

Overige baten

totaal baten 90 0 0 0 -

Saldo Programma's -3.172 -5.134 -4.896 -238 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage BN 1.364 1.001 1.001 0 V

Bijdrage VRBZO 0 820 820 0 V

Bijdrage RAV MWBN 131 131 131 0 V

Bijdrage Politie 1.677 3.182 3.182 0 V

Totaal algemene middelen 3.172 5.134 5.134 0 V

Totaal saldo van baten en lasten 0 -0 238 -238 V

Dotaties aan reserves 0 227 227 0 V

Onttrekkingen aan reserves 0 227 227 0 V

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 V

Resultaat 0 -0 238 -238 V  
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Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 
 
 
Personeel voordeel € 303.000 
Het verwachte voordeel van € 303K wordt verklaard doordat er voor de overhead 1,6 fte 
minder mensen ingezet worden echter tegen een hoger tarief en voor Overig personeel 3 
fte minder mensen ingezet worden, maar wel tegen een lager tarief. 
 
Opleidingen voordeel € 44.000 
We verwachten dit jaar minder kosten te maken voor opleidingen doordat: 

 De meeste opleidingen extern gefinancierd worden, bijvoorbeeld IVC en KPN. 

 Door de transitieperiode is er weinig ruimte en noodzaak tot het volgen van 
opleidingen. 

 
Huisvesting nadeel € 56.000 
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de dubbele huur die MKOB moet voldoen aan de 
Nationale Politie. Vanaf 2017 wonen de meldkamers van ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven 
samen in het politiepand aan de Mathildelaan te Eindhoven, zodat het pand Gruttostraat 
te ‘s-Hertogenbosch verbouwd kon worden. De planning was om na de verbouwing de 
beide meldkamers in ‘s-Hertogenbosch te huisvesten. Doordat IVC vertraagd is, is het tot 
de invoering van IVC niet mogelijk om de meldkamers in ‘s-Hertogenbosch te huisvesten 
en blijven ze in Eindhoven gehuisvest. Door de vertraging van IVC moet er voor beide 
locaties huur betaald worden. (Vertragingskosten; zie Risico paragraaf). De 
exploitatielasten van het pand Gruttostraat Den Bosch zijn een stuk lager dan verwacht. 
Indien dit niet het geval was, dan was het nadeel op huisvestingslasten veel hoger 
geweest. 
 
Automatisering en verbindingen nihil 
De kwartiermaker is bezig om een beheersovereenkomst op te stellen. Hierover is op het 
moment van het samenstellen van deze rapportage geen duidelijkheid en zijn de kosten 
voor automatisering en verbindingen in 2018 niet inzichtelijk. In deze Bestuursrapportage 
is daarom, voor de kosten van automatisering en verbindingen, het bedrag van het 
samenvoegingsplan aangehouden.  
 
Beheer nadeel € 53.000 
Dit nadelig saldo wordt veroorzaakt doordat er een extra onderzoek moet plaatsvinden 
naar de beveiligingssituatie van ICT in het nieuwe pand. De beveiliging dient te voldoen 
aan de NEN-norm. Dit onderzoek zal naar verwachting circa € 50k gaan kosten. 
 
Frictiekosten 
Er is een reserve gevormd voor desinvesteringen en frictie kosten die de transitie met 
zich meebrengt, welke door de AB’s van beide veiligheidsregio’s is goedgekeurd. Door 
de vertragingskosten IVC is de verwachting dat de werkelijke frictiekosten hoger zullen 
zijn dan begroot. De overschrijding wordt door de vertragingskosten geraamd op € 26K, 
uitgaande van migratie IVC in Q4 2018. 
 
Kwartiermakerbudget 
Reden om in deze Bestuursrapportage de stand van het kwartiermakers budget te 
vermelden is dat de financiën beheerd worden door de beheer afdeling van MKOB en de 
gelden opgenomen zijn in de balans van MKOB. Er is door het ministerie van J&V bij het 
vaststellen van het transitieakkoord een budget ter beschikking gesteld aan het 
voormalige programma LMO. Een deel van dit budget € 1.030.000,- is ter beschikking 
gesteld aan de regionaal kwartiermaker die de opdracht heeft een samengevoegde 
meldkamer te realiseren. De te verwachte uitgaven in 2018 blijven binnen dit budget.  
Financiële en inhoudelijke verantwoording legt de kwartiermaker af aan het hoofd LMS. 
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4 Voortgang programma 
Bevolkingszorg  

Programmadoelstelling 

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de 
crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. 
Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te 
verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van 
Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er 
zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De 
veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen 
Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. 
 
Voortgang 

De uitvoering van de geplande activiteiten op onder andere het terrein van opleiden, 
trainen en oefenen van gemeentelijke functionarissen, het evalueren en leren van 
incidenten en het adviseren van gemeenten loopt nagenoeg volgens planning. Doordat 
een beperkt aantal trainingen niet heeft kunnen plaatsvinden, of kan vinden, en doordat 
trainingen goedkoper zijn uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien, is een klein positief 
financieel resultaat te verwachten. 
 
Naast de reguliere activiteiten, is binnen het programma in 2018 ingezet op het schrijven 
van het voorstel voor Bevolkingszorg ‘versteviging van het fundament’. Dit voorstel is 
ingebracht in de bestuursconferentie van april. Het voorstel is in samenwerking met 
ambtenaren openbare en orde en veiligheid en gemeentesecretarissen binnen de 
veiligheidsregio tot stand gekomen. 
 
Het voorstel beoogt om ook in de toekomst aan de verwachtingen te kunnen blijven 
voldoen en om ambities en ontwikkelingen ten aanzien van bevolkingszorg door te 
kunnen maken. Ook is aandacht voor de landelijke visie ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’ 
waarin onder andere zelfredzaamheid centraal staat. Vanwege het ontbreken van een 
kwalitatieve registratie van Bevolkingszorgfunctionarissen vond tot op heden nog geen 
reflectie plaats aan de hand van dit thema of een doorvertaling naar de werkzaamheden 
binnen Bevolkingszorg.  
 
Voor 2018 was een extra investering voorzien in het vergroten van kennis en expertise 
op het gebied van de nafase van rampen en crises; een thema binnen de 
crisisbeheersing waar nog weinig aandacht voor is geweest maar dat wel een steeds 
prominentere rol krijgt waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Een eerste training 
voor teamleiders Nafase heeft plaatsgevonden, maar daarop zou nog verder doorgepakt 
dienen te worden hetgeen in de praktijk binnen de huidige mogelijkheden echter beperkt 
mogelijk blijkt te zijn. In het voorstel ‘versteviging van het fundament’ is, op basis van de 
kennis en ervaringen (regionaal en landelijk), hiervoor aanbevelingen gedaan tot 
versterking. 
 
Het voorstel van Bevolkingszorg ‘versteviging van het fundament’ ligt ter besluitvorming 
voor in het Algemeen Bestuur van november. Het voorstel voorziet in een overzicht van 
de benodigde structurele middelen die nodig zijn om de voorstellen te kunnen realiseren 
vanaf 2020. 
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Financiën 

 

BZ Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 216 216 213 3 V

Overige personeelskosten 0

Opleiden en oefenen 156 156 111 45 V

Materieel & materiaal 10 10 0 10 V

Overige goederen en diensten 36 36 45 -9 N

Kapitaallasten 11 11 4 7 V

totaal lasten 429 429 372 57 V

Baten

totaal baten 0 0 0 0 -

Saldo Programma's -429 -429 -372 -57 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 434 434 436 -2 V

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 434 434 436 -2 V

Totaal saldo van baten en lasten 5 5 64 -59 V

Dotaties aan reserves 5 5 0 5 V

Onttrekkingen aan reserves 0 V

Saldo verrekening reserves -5 -5 0 -5 V

Resultaat 0 0 64 -64 V  
 
 
 
Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 
 
Opleiden en oefenen – € 45.000 voordeel 
Dit voordeel ontstaat doordat een beperkt aantal trainingen niet heeft kunnen 
plaatsvinden dan wel goedkoper zijn uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. 
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5 Voortgang investeringen 
 
 
 
 
 
Investeringen Brandweer Brabant-Noord 
Met name de aanloop naar de vernieuwde visie op repressie maakte dat een groot aantal 
investeringen de afgelopen jaren niet uitgevoerd werden maar aangehouden totdat deze 
visie vastgesteld was. Dit heeft uiteindelijk zijn beslag gekregen in 2014 waarna een start 
is gemaakt met een inhaaltraject. Verder heeft de reorganisatiewijziging in oktober 2014 
er voor gezorgd dat het even geduurd heeft voordat het team materieel weer op koers lag 
voor wat betreft het uitvoeren van haar werkzaamheden. 
 
Sindsdien is er door het team Materieel flink aan de weg getimmerd met als gevolg dat 
de hoogte van het overhevelen van de investeringsbedragen langzaam maar zeker aan 
het zakken is. Op dit moment draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we 
op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de 
(her)investeringen van materieel en materiaal.  
 
Dit betekent dat we sinds vorig jaar (2017), na het vaststellen van de 
programmabegroting voor het volgende jaar, al bestellingen hebben kunnen plaatsen 
voor het volgende jaar (2018). Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook 
daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is. 
 
Verder is er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle 
(her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. Na 2019 zijn alle 
uitgestelde investeringen van de afgelopen jaren naar verwachting geheel gerealiseerd. 
 

Investeringen BBN Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

OBP-Materieel en Materiaal 3.163.743 3.436.243 3.131.441 7.962.746 -4.526.503 N

OBP-Huisvesting 165.000 1.865.000 1.922.612 2.074.844 -209.844 N

BV-ICT 104.000 53.349 204.000 -100.000 N

totaal lasten 3.328.743 5.405.243 5.107.402 10.241.590 -4.836.347 N  
 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zullen de investeringsbudgetten stijgen met € 4,8 mln. 
tot € 10,2 mln. Het grootste deel van die stijging namelijk € 3.5 mln. wordt veroorzaakt 
doordat investeringskredieten tot en met 2017 dit jaar gerealiseerd worden. Verder zijn er 
nieuwe investeringen opgenomen en wat bijstellingen gedaan waarvan we de 
belangrijkste hierna zullen toelichten: 
 
Uitrukpakken (stijging € 1.028.000): 
Voor uitrukpakken is een aanbesteding gedaan die in de fase van de leverancierskeuze 
zit. De bestelling zal op korte termijn worden gedaan zodat we regionaal uniforme 
uitrukkleding hebben. Voor 2018 was slechts een beperkt krediet beschikbaar. Voor 
regionale vervanging is € 1.387.000 nodig. Voorgesteld wordt om het bestaande krediet 
op te hogen tot dit bedrag. Hierbij wordt uitgegaan van 2100 pakken met een 
afschrijvingstermijn van 10 jaar. 
 
Registratie uitrukpakken (nieuw € 100.000): 
Nieuw deelproject gerelateerd aan de aanbesteding uitrukkleding. Betreft een extra 
investering van € 100.000. Jaarlijkse kosten: € 10.000. Bedragen zijn inclusief BTW. Een 
belangrijke aanpassing in het project is het loslaten van de maatpakken en registratie op 
naam, naar pakken op maat die vanuit een strategische voorraad worden verstrekt. Het 
van 1000 maatpakken, naar een strategische voorraad van pakken en een reservepak.  
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Tezamen wordt het geheel efficiënter ingericht voor zowel gebruiker als voor de 
organisatie. Met de nieuwe software, hardware en procesafspraken kan worden 
aangetoond hoe vaak een pak is gewassen, gedroogd en hersteld. Aan de hand van 
deze gebruiksinformatie kan tevens bekeken worden wanneer het pak aan vervanging 
toe is. Daarnaast kan men zien waar het pak zich bevind en welke historie het pak kent 
met zijn gebruikers.  
 
Aanschaf TS4x2 5x (verlaging € 164.770): 
Vanuit dit budget dat eerder beoogd was voor de aanschaf van TS-lights zijn nu 5 TS4x2 
aangeschaft. Dit restantkrediet kan vervallen.  
 
Precom pagers (verhoging € 140.000): 

Extra investering benodigd van € 140.000. Op dit moment is het project bezig met fase 1 

van de uitrol. Op basis van het aantal nog deel te nemen posten aan deze uitrol kan 

bekeken worden welke extra investeringen noodzakelijk zijn. We verwachten op korte 

termijn hierover duidelijkheid te hebben. 

 

Spraakverstaanbaarheid objectportofoons (nieuw € 300.000): 

Het huidige C2000 netwerk is aan vervanging toe en daarvoor is een Europese 

aanbesteding gedaan. De object portofoons uit de aanbesteding voldeden in het veld 

niet. Men kon elkaar niet verstaan wat uiteindelijk kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dit 

is een landelijk gelopen traject en door de RBC en het IFV is besloten om dit niet juridisch 

te laten beslechten. Met deze beslissing is gekozen om de onvoorziene extra kosten voor 

rekening van de veiligheidsregio’s te laten komen.  

Met KPN, de leverancier van de materialen, het IFV en een landelijke expertgroep is 
gezocht naar oplossingen en deze heeft men gevonden in een stukje techniek waarbij de 
verstaanbaarheid acceptabel is. De kosten die aan deze oplossing verbonden zijn waren 
niet voorzien en dus ook niet begroot. 
 
Mobilofoons (nieuw € 25.000): 

Aanschaf van een extra batch mobilofoons. Deze aanschaf is gedaan om het in dienst 

stellen van nieuwe voertuigen te vergemakkelijken. Voorheen moest met in dienst stelling 

gewacht worden totdat de apparatuur uit de te vervangen voertuigen beschikbaar kwam. 

Hierdoor ontstonden problemen bij de oplevering van de voertuigen omdat we daardoor 

regelmatig onze afspraken richting de leverancier niet konden nakomen wat in het geheel 

weer invloed had op de afspraken met betrekking tot het opleveren van voertuigen door 

de leverancier waardoor wij als BBN de leverancier niet konden aanspreken op de te late 

levering omdat we zelf in gebreke waren gebleven. Door deze extra investering is dit 

probleem nu opgelost. 

 

Opvolging visie op (kantoor)huisvesting (verlaging € 172.915): 

Eerder is een krediet gevoteerd € 1.700.000 ten behoeve van de aanschaf van de grond 
en het pand aan de Plevierstraat in ‘s-Hertogenbosch. De aankoop is inmiddels 
gerealiseerd het restantkrediet kan vervallen.   
 
Investeringen GHOR 
De investeringen ten behoeve van de GHOR worden gedaan door de GGD-HvB. De 
hieruit voortkomende kapitaallasten worden verwerkt in de exploitatie van de GHOR. 
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Investeringen MKOB 

Investeringen MKOB Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

ICT pm 1.963.000 1.963.000 0 1.963.000 V

Huisvesting 6.715.000 6.715.000 0 6.715.000 V

Inventaris 1.216.000 1.216.000 0 1.216.000 V

totaal lasten 9.894.000 9.894.000 0 0 9.894.000 V  
 
Alle investeringen inzake ICT en huisvesting lopen via de Nationale Politie (volgens 
afspraak) maar worden via exploitatie doorbelast. Daarom worden er binnen het MKOB in 
2018 geen investeringen verwacht. 
 
Investeringen BZ 

Investeringen BZ Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2018

Begroting

na 1e wijz.

2018

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Laptops/software actiecentrum 15.410 -15.410 N

totaal lasten 0 0 0 15.410 -15.410 N  
 
Dit betreft de realisatie van een krediet uit 2017. 
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6 Risicoparagraaf  
 

 
 
 
 
In de risicoparagraaf worden de risico’s van de veiligheidsregio Brabant-Noord in beeld 
gebracht. Deze risico’s zijn actueel en lichten we daarom hier toe. In de 
programmabegroting 2019 zullen we hier uitgebreider bij stil staan en een actualisatie 
van de risico’s presenteren. 
 
Extra afboeking van boekwaarden 
Vooruitlopend op de implementatie van een nieuw financieel systeem en de in gebruik 
name van een activa module werken we in 2018 aan een juiste, tijdige en volledige 
administratie om de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Onder meer het opschonen 
van de activa is een van de speerpunten. In 2018 verwachten we dat dit eenmalig zal 
leiden tot een extra afboeking van de boekwaarden bij de jaarrekening.   
 
WNRA 
De inwerkingtreding van de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) is 
uitgesteld tot 1 januari 2021. Belangrijk in dit kader is de positie van 
(brandweer)vrijwilligers. Wanneer uitgegaan wordt dat vrijwilligheid in de huidige 
constructie niet langer een optie is binnen de WNRA, zal met brandweervrijwilligers een 
arbeidsovereenkomst aangegaan moeten worden met alle bijbehorende rechten en 
plichten. Verwacht wordt dat dit minimaal 40% stijging van loonkosten met zich 
meebrengt, los van kosten die bijvoorbeeld samenhangen met ziekte of ontwikkeling.  
 
Functioneel leeftijdsontslag (FLO) 
Op basis van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel van 
december 2017 zijn de te verwachten FLO-kosten inzichtelijk gemaakt per gemeente van 
herkomst. Het is de verwachting dat het Akkoord op bovengenoemde vijf punten in 2019 
is uitgewerkt. Op basis van deze inzichten/voorstellen zijn er, op basis van de huidige 
fiscale wetgeving, geen nieuwe financiële risico’s te melden. 
 
Risico’s Meldkamer Oost-Brabant 

 Door de vertraging van IVC zijn er extra kosten ontstaan binnen de MKOB, 

veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Politie en RAV 

BMWN. Omtrent de financiering van deze vertragingskosten wordt op dit moment 

overleg gevoerd met J&V.  

 Verdere uitloop IVC en ook de eventuele gevolgen van (negatieve) technische testen 

in combinatie met andere systemen in de vernieuwde meldkamer, zouden kunnen 

nopen tot aanpassingen, die extra kosten met zich meebrengen.   

 De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie 

(met betrekking tot de MKOB) en de veiligheidsregio’s als fiscaal belaste prestaties 

kunnen worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke 

ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de 

meldkamers bij de Politie. Gezien deze ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de 

politie en de veiligheidsregio’s vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in 

overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus 

oriënteert zich nog op een landelijk uniform standpunt voor LMS.  

 Met in gebruik name van de nieuwe meldkamer in ‘s-Hertogenbosch moet de 

wettelijk voorgeschreven uitwijkvoorziening ook operationeel zijn. Momenteel wordt in 

overleg met de LMS en de betrokken regio’s overlegd hoe dit in te vullen. Eventuele 

extra voorzieningen in ‘s-Hertogenbosch, komen ten laste van MKOB. Het is 

vooralsnog niet mogelijk om hier een gegronde financiële inschatting van te geven. 
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 Een go – no go besluit ten aanzien van de verhuizing van MKOB naar ‘s-

Hertogenbosch worden door de regionaal kwartiermaker geïdentificeerd en 

vastgesteld door de stuurgroep (SMT). Een no-go zou het traject vertragen en extra 

kosten opleveren.  
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7 Paragraaf bedrijfsvoering 

 
 
 
 
 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een toelichting gegeven op bedrijfskundige 
ontwikkelingen in de gehele brandweerorganisatie.  
 

Inkoop en Rechtmatigheid 

In het voorjaar van 2018 zijn de risico’s met betrekking tot de rechtmatigheid van enkele 
inkoopdossiers in beeld gebracht en gepresenteerd aan het KMT. 
De aanleiding hiervoor waren de bevindingen van de accountant bij de 
jaarrekeningcontrole 2017.  
We hebben geconstateerd dat deze inkoopdossier inmiddels projectmatig worden 
opgepakt en enkele aanbesteding zijn opgestart. In verband met de complexiteit en de 
doorlooptijd van aanbestedingen is het niet mogelijk om dit alles in 2018 af te ronden. Ter 
overbrugging zijn er bovendien nog bestaande lopende contracten noodzakelijk. 
Ondanks deze gezette stappen lopen we op deze inkoopdossier nog enkele risico’s, die 
zich in ieder geval bij de jaarrekeningcontrole van 2018 kunnen voordoen.  
 
Zaakgericht werken 

In lijn met het programma Acute Versteviging Brandweer 2018-2019 zijn er in januari-
maart 2018 nieuwe medewerkers geworven met als doel informatiebeheer op orde te 
brengen. Zaakgericht werken zoals genoemd in de Begroting 2018 is een onderdeel van 
deze ambitie. Zaakgericht werken is geen doel op zich, maar een (mogelijk) middel om 
beheerswaardige informatie op uniforme wijze op te slaan, duurzaam te bewaren en te 
ontsluiten. Het in juli 2018 vastgestelde ‘Verbeterplan Informatiebeheer 2018-2021’ is een 
herijking van de visie op informatiebeheer binnen de organisatie. Het verbeterplan zet de 
activiteit uit de Begroting 2018 om; in 2018 ‘zaakgericht werken volledig te hebben 
ingevoerd’ in een ander licht. Eind 2018 zijn alle processen in kaart gebracht waar beheer 
op informatie noodzakelijk is (risicoanalyse). Eind 2019 willen we alle geselecteerde 
processen ‘onder beheer’ hebben 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Per die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG betekent een 
flinke verzwaring van de regels waaraan organisaties moeten voldoen in het kader van 
de bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben wij, VRBN en VRBZO, samen 
de nodige stappen te ondernomen, zodat wij voldoen aan de regelgeving in het kader van 
AVG.  
 
Het voldoen aan de AVG blijft een permanent punt van aandacht. Zaken kunnen 
veranderen waardoor genoemde documenten geactualiseerd moeten worden. Periodiek 
en in ieder geval één maal per jaar zullen wij het voldoen aan de AVG regelgeving laten 
toetsen en waar nodig maatregelen nemen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een 
datalek, dan volgen wij de benodigde stappen volgens het datalekprotocol. 
 
Aanbesteding telefonie 
Bij de jaarrekening van 2017 was er sprake van onrechtmatige uitgaven voor telefonie. In 
2018 is de nieuwe aanbesteding voor vaste telefonie voorbereid, maar nog niet ten 
uitvoer gekomen. De verwachting is dat de aanbesteding medio oktober 2018 kan 
worden opgepakt om in het eerste kwartaal van 2019 geïmplementeerd te worden. 
 
In de eerste helft van 2019 zal ook de mobiele telefonie opnieuw worden aanbesteed. De 
middelen hiervoor zijn eerder in de begroting opgenomen. 
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Functioneel leeftijdsontslag (FLO) 
Zoals vermeld in de risicoparagraaf verwachten we voor de FLO Op basis van het 
Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel van december 2017 geen 
nieuwe risico’s en kosten. Ook is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat de 
uitvoeringskosten op basis van de uitwerking verder zullen stijgen. Wel kan er een 
verschuiving van kosten over de jaren plaatsvinden: door bij de transitie van 
levensloopgelden gebruik te maken van de financiële voordelen zoals deze tot 2022 
gelden (en leiden tot een vermindering van de totaalkosten), worden stortingen in de 
levensloop voor een deel van het personeel in de tijd naar voren gehaald.  
 
Tweede loopbaanbeleid 
In september 2018 zijn twee studenten gestart met een onderzoek naar de stand van 
zaken van en mogelijkheden binnen het tweede loopbaanbeleid bij Brandweer Brabant-
Noord. De uitkomst van dit onderzoek vormt mede input voor een breder thema, namelijk 
duurzame inzetbaarheid welke in 2019 op de strategische personeelsbeleid agenda 
staat. 
 

Opleidingsplan 
Dit jaar is een pilot gestart waarbij de budgetverantwoordelijkheid voor het opleidingsplan 
neergelegd is bij de sectorhoofden. Op basis van de huidige stand van zaken zou een 
onderuitputting verwacht kunnen worden. Echter, gezien de behoefte om bedrijfskundig 
volwassen te worden is dit niet wenselijk en zal er de komende tijd een impuls worden 
gegeven om het budget volledig uit te nutten.  
 


