
Vergadering  Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord  
Plaats Kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, grote vergaderzaal eerste verdieping, 

Orthenseweg 2b, 5212 XA  ‘s-Hertogenbosch  
Datum   7 november 2018 
Tijd   10.00 uur – 12.00 uur 
 

Bijlagen   AGENDA 

 1. Opening 

   

./. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
./. 
./. 
./. 

2a. Bestuur 
a. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 6 juni 2018. 
b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 4 juli 2018. 
c. Vergaderplanning vergaderingen Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 2019 

 2b. Politie 
 

 2c. Hoofdofficier van Justitie 
 

 
 

2d. Brandweer  
 

 
 

2e. GHOR  
 

 
 

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing  
 

 2g. Bevolkingszorg 
 

 2h. Waterschap Aa en Maas 
 

 2i. Defensie 
 

 3. Verslagen 

./. 3a. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018 

   

  TER KENNISNAME 
./. 4. Archief en informatiebeheer 

   

  TER  BESLUITVORMING 

./. 5. Intrekken Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 

./. 6. Bestuursrapportage 2018 (inclusief voortgang versteviging € 4,06) 

./. 7. Tweede begrotingswijziging 2018 

./. 8. Nota Activabeleid 2018 

./. 9. Voorstel wijziging Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant  

./. 10. Positie en koers meldkamer Brandweer Oost-Brabant (MKBOB) 

./. 11. Controleprotocol 2018 

   

  TER BESLUITVORMING N.A.V. BESTUURSCONFERENTIE 12 EN 13 APRIL 2018 

 12. Doorontwikkeling Veiligheidsregio Brabant-Noord n.a.v Bestuursconferentie 12-13 april 
2018 

./. 12a. Gewijzigde route doorontwikkeling en beleidsagenda (ambities en doelen) 2020-2023 
Veiligheidsregio 

./. 12b. Bevolkingszorg 

./. 12c. Calamiteitencoördinator 

./. 12d. Procesgang en methodiek huisvesting 

   

 13. Rondvraag/sluiting 

 
Volgende vergadering: woensdag 16 januari 2019, 10.00 – 12.00 uur 



 
 
 
 

 
AGP 2 ABVRBN 20181107 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 1 van 9 

 
 
 
 
 
 

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

Steller : Pien Hordijk Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-I5522 

Datum document 21-03-2018 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Wijziging bijdrage BDuR 2018  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5568 

Datum document 10-04-2018 

Afzender Provincie Noord-Brabant 

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

Onderwerp Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017 

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

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Voorstel     

AGP 2      
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Briefnummer 2018-I5645 

Datum document 26-04-2018  

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

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

Onderwerp Voortgang C2000 en 112  

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

Behandelaar Joost Knopper 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5663 

Datum document 23-05-2018  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

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

Onderwerp Inspectierapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ 

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

Behandelaar Paul Verlaan  

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

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5707  

Datum document 12-06-2018 

Afzender Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant  

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

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

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5711  

Datum document 14-06-2018  

Afzender Gemeente Oss  

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

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

Korte inhoud Jaarlijks ontvangt u een brief over het afstemmingsproces tussen gemeenten en GR-
en in Brabant-Noord. Daarbij informeren wij u ook over belangrijke ontwikkelingen. 
Met deze procesafspraken stemmen we de planning & controlcyclus van 
samenwerkingsverbanden in deze regio en haar deelnemers (hoofdzakelijk 
gemeenten) af. Het doel van dit proces is dat gemeenteraden in staat zijn te reageren 



 

 
AGP 2 ABVRBN 20181107 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 3 van 9 

 

op de beleidsvoornemens van de GR-en.  
We hebben in regionaal verband de kadernota’s 2019 besproken. Daarbij hebben we 
ook gekeken naar de bijbehorende adoptie-adviezen. We zien mogelijkheden om de 
eenduidigheid van de opzet van de adoptie-adviezen te vergroten.  
 
Gemeenteraden voelen zich vaak op afstand geplaatst bij regionale 
samenwerkingsverbanden. Zij ervaren onvoldoende grip en vinden dat het uitwisselen 
van informatie tussen raden beter kan. Daarom kreeg de regionale griffierswerkgroep 
Regionale Samenwerking Noord-Oost Brabant van de presidia/raden de opdracht om 
met praktische voorstellen te komen om de sturing van de raden op regionale 
samenwerkingsverbanden te vergroten.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5712 

Datum document 15-6-2018  

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

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

Onderwerp Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Zie agendapunt 4 

 

Briefnummer 2018-I5788  

Datum document 06-07-2018    

Afzender Provincie Noord-Brabant  

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

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

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5855 

Datum document 23-07-2018     

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

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

Onderwerp Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2018  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I5853 

Datum document 08-08-2018 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-Generaal Politie  

Geadresseerde Aan de ondertekenaars van het Transitieakkoord  

Onderwerp Uitwerkingskader meldkamer en reactie op consultatie wetgeving  

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

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-I5918 

Datum document 28-08-2018     

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

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

Onderwerp Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar 
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UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-U3902 

Datum document 28-03-2018  

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

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

Onderwerp Ontwikkelingen VRBN  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U3911 

Datum document 18-04-2018  

Afzender dr. ir. P. Verlaan, commandant  

Geadresseerde Gemeente Haaren, college van B&W en gemeenteraad  

Onderwerp Zienswijze  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3920 

Datum document 30-04-2018  

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

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

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

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

Behandelaar Tom van Kraaij   

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3921 

Datum document 30-04-2018  

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

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

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord  

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

Behandelaar Tom van Kraaij   

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U3919  

Datum document 01-05-2018  

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

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

Onderwerp Uitwerkingskader Meldkamer  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

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

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3925 

Datum document 01-05-2018 

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

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

Onderwerp Wijzigingswet Meldkamers  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

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

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3942  

Datum document 15-05-2018 

Afzender dr. ir. P. Verlaan, directeur  

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

Onderwerp Beantwoording vragen beleidskader 2019 

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U3997   

Datum document 04-07-2018  

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

Geadresseerde Deloitte Accountants B.V. 

Onderwerp Bevestiging bij jaarrekening 2017  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U3996  

Datum document 05-07-2018  

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

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

Onderwerp Toezending Toezichtverslag archief- en informatiebeheer VRBN 2015-2017 

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

Behandelaar Elze Veldhuis  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4004 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Paul Verlaan, secretaris  

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

Onderwerp Digitale verzending vastgestelde jaarrekening 2017 en programmabegroting 
2019  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4005 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het Algemeen Bestuur, P. Verlaan, secretaris   

Geadresseerde Provincie Noord-Brabant, College van Gedeputeerde Staten  

Onderwerp Jaarverantwoording 2017 en programmabegroting 2019  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4006 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het Algemeen Bestuur, P. Verlaan, secretaris   

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

Onderwerp Digitale verzending vastgestelde jaarverantwoording 2017 en 
programmabegroting 2019  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Briefnummer 2018-U4007 

Datum document 06-07-2018  

Afzender Namens het bestuur, P. Verlaan, secretaris  

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

Onderwerp Aanbieding jaarverantwoording 2017  

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

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4048 

Datum document 14-08-2018   

Afzender dr. ir. P. Verlaan, commandant  

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

Onderwerp Tussentijdse evaluatie risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid  

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

Behandelaar Peter Bandsma 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
Briefnummer 2018-U4052 

Datum document 21-08-2018  

Afzender dr. ir. P. Verlaan, directeur  

Geadresseerde Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  

Onderwerp Uitfasering WAS  

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

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Procesgang 

Processtap Datum 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 07-11-2018 

 

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

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

 
 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan  MCDm    Paraaf:  …………… 
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AGP 2a.a ABVRBN 20181107 

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

Aanwezig 

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

Afwezig (met bericht van verhindering) 

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

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen en Ingekomen 

en uitgegane stukken  

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

Veiligheidsregio, Commandant Brandweer Brabant-Noord en Secretaris 

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

 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 18 

april 2018 

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

ongewijzigd vast.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 18 april 2018 

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

2018 ongewijzigd vast. 

4. Concept-verslag 

Bestuursconferentie 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord  d.d. 12 en 13 april 

2018 Putten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag Bestuursconferentie Veiligheidsregio 

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

Onderstaande tekst vervalt: 

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

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

Hertogenbosch. Wordt eraan gedacht om deze systemen te integreren? 

 

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

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

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

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

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

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

 

Vervangende tekst: 

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

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

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

eraan gedacht om deze systemen verder te integreren? 

 

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

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

andere adviseurs uit de regio.  

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

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

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

5. Rapportage van de 

Onderzoeksraad voor 

Veiligheid d.d. 3 mei 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

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

Onderzoeksrapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

stuwaanvaring door 

Benzeentanker bij Grave 

29 december 2016 Stuw Grave. 

8. Wijziging 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. de navolgende aanpassing van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-

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

BBN duiktoelage en duikploegleidertoelage met terugwerkende kracht per 1 

januari 2014 te wijzigen in: 

 De in het eerste en tweede lid bedoelde duiktoelage onderscheidenlijk 

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

Bijlage IIa. 

2. de Attentieregeling beroeps vast te stellen; 

3. de Attentieregeling vrijwilligers vast te stellen. 

 

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

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

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

Aanwezig 

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

Afwezig (met bericht van verhindering) 

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

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

2. Mededelingen en Ingekomen 

en uitgegane stukken  

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

Veiligheidsregio, Commandant Brandweer Brabant-Noord en Secretaris 

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

 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 18 

april 2018 

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

ongewijzigd vast.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur d.d. 18 april 2018 

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

2018 ongewijzigd vast. 

4. Concept-verslag 

Bestuursconferentie 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord  d.d. 12 en 13 april 

2018 Putten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag Bestuursconferentie Veiligheidsregio 

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

Onderstaande tekst vervalt: 

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

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

Hertogenbosch. Wordt eraan gedacht om deze systemen te integreren? 

 

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

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

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

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

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

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

 

Vervangende tekst: 

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

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

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

eraan gedacht om deze systemen verder te integreren? 

 

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

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

andere adviseurs uit de regio.  

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

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

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

5. Rapportage van de 

Onderzoeksraad voor 

Veiligheid d.d. 3 mei 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

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

Onderzoeksrapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de aanvaring op 
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

stuwaanvaring door 

Benzeentanker bij Grave 

29 december 2016 Stuw Grave. 

8. Wijziging 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. de navolgende aanpassing van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-

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

BBN duiktoelage en duikploegleidertoelage met terugwerkende kracht per 1 

januari 2014 te wijzigen in: 

 De in het eerste en tweede lid bedoelde duiktoelage onderscheidenlijk 

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

Bijlage IIa. 

2. de Attentieregeling beroeps vast te stellen; 

3. de Attentieregeling vrijwilligers vast te stellen. 

 

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

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 



AGP 2a.c ABVRBN 20181107 

 

Bestuursplanning Veiligheidsregio Brabant-Noord 2019 
 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur 

 

16 januari  09.30 – 12.30 uur 

3 april   09.30 – 12.30 uur  

3 juli   09.30 – 12.30 uur 

6 november 09.30 – 12.30 uur  

 

 

 

 

Algemeen Bestuur vindt plaats op per vergadering nader te bepalen locaties in de regio. 
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ABVRBN 20181107, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

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

Gemeentehuis Uden, Markt 145, 5401 EJ  Uden 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mr. W.A.G. Hillenaar, M. Buijs, drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. 

Bos, M.C. Bakermans, drs. R.H. Augusteijn, ir. C.H.C. van Rooij, A. Walraven, mr. J.C.M. Pommer, mw. J. Zwijnenburg-Van 

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

Afwezig (met bericht van verhindering) 

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

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

 

1. Opening 

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

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

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

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

Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant toe te voegen.  

2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 

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

formulering huisvesting vast te stellen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

worden gedaan voor 2019. 

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

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

18 april 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

2a.c Bestuursopdracht Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opdracht vastgesteld.     

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

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

van Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant.  

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

b. Politie 

Geen mededelingen.  

2c. Hoofdofficier van Justitie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adviescommissie zitting te willen nemen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

natuurbranden zal worden gegeven. 

2e. GHOR 

Geen mededelingen. 

2f. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2g. Waterschap Aan en Maas 

Geen mededelingen. 

2h. Defensie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

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

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

concept vast.  

 

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

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

overeenkomstig het voorgelegde concept vast.  

 

TER BESPREKING 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trainen en te oefenen.   

 

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

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

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

voor de kunstwerken zoals de stuw bij Grave – Nederasselt.  

 

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

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

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

vraagt of de veiligheidsregio zijn stellingname kan bevestigen.  

 

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

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

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

 

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

bevolkingszorgaspecten. 

 

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

uitvoeren wel aandacht aan bevolkingszorg is gegeven.    

 

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

leden van het Algemeen Bestuur zal worden gezonden. 

 

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

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

Nederasselt. 

 

TER BESLUITVORMING 

 

5. Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

de belasting van de brandweermedewerkers niet te groot is geworden. 

 

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

 

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

instemmende zienswijze zal afgeven. 

 

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

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

concept-jaarverantwoording 2017. 

 

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

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

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

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

van 2019 te verwerken. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

uitgebracht. 

 

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

te brengen. 

 

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

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

resultaatverdeling 2017 vast te stellen. 

  

6. Programmabegroting 2019 

 

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

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

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

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

hun standpunt toe te lichten.  

 

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

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

doch aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te verhuren. 

 



 

6 

 

Mevrouw Sijbers bericht dat de Gemeenteraad van Sint Anthonis weliswaar heeft besloten om een instemmende zienswijze 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

zienswijzen en ter vergadering geplaatste kanttekeningen vast te stellen. 

 

7. Brandkranen 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te vormen om deze afkoop te kunnen bekostigen.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

langere afstanden met dompelpompen en 150 mm slangen wordt aangevoerd.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

handhaven of afstoten noodzakelijk is. Ten opzichte van het oorspronkelijk veronderstelde scenario “volledig afstoten” zal 



 

7 

 

hierdoor minder op de huur van brandkranen kunnen worden bespaard. Aan de andere kant wordt geen rekening meer 

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

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

saldo vrij te laten vallen.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

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

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

8. Reallocatie reserves 

 

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

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

meerdere vrijvallen en terug worden gestort naar de gemeenten. 

 

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

van de Algemene Reserve toe te staan? 

 

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

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

meerdere naar de gemeenten moet worden teruggestort.    

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Mevrouw Sijbers blijft bij haar eerdere standpunt. 

 

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

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

 

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

 

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

de veiligheidsregio noodzakelijk acht. 

 

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

voegen aan de bestemmingsreserve Versteviging Brandweerorganisatie.  

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

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

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

weerstandsvermogen in 2019 toe te staan. 

 

9. Vertegenwoordiging Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

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

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

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

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant aan te wijzen. 

10. Treasurystatuut 2018 

 

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

11. Rondvraag 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

van toepassing is en het Algemeen Bestuur hierover te berichten. 

 

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

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

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

gemeente verschilt bij de advisering over evenementenveiligheid? 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

veiligheidstoets in aanmerking moeten komen.  

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

 

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

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

 

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

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

kunnen worden aangebracht. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Bestuur op 7 november 2018 spoedig worden geïnformeerd. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

daarover met raadsleden van gedachten te wisselen.  

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  7 november 2018  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

drs. J.M.L.N.  Mikkers  dr. ir. P. Verlaan MCDm 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 3 

Steller : Michel Goossens Onderwerp : Archief- en Informatiebeheer 

 

Aanleiding 

Sinds 2012 geldt de wet Interbestuurlijk Toezicht. Die regelt voor tal van beleidsterreinen hoe 

overheidsorganen ‘horizontaal’ toezicht houden op de wijze waarop wetgeving wordt nageleefd. 

Het uitgangspunt is dat de organisatie van een overheidsorgaan verantwoording aflegt over het 

toepassen van wet- en regelgeving aan het bestuur.  

 

Een van die beleidsterreinen is het archief- en informatiebeheer. Dat strekt zich uit van het 

moment dat informatie de organisatie binnenkomt of door medewerkers wordt gecreëerd tot het 

moment waarop die moet worden vernietigd of overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het 

goed regelen van het archief- en informatiebeheer en het naleven van die afspraken zijn 

essentieel voor het goed functioneren van een organisatie.  

Conform de archiefverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 draagt het Dagelijks Bestuur 

er zorg voor dat het archief- en informatiebeheer goed is ingericht is binnen VRBN. Ook dient het 

DB conform artikel 8 van dezelfde verordening elke 2 jaar een verslag aan te bieden aan het 

Algemeen Bestuur omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de 

archiefwet. 

 

In het kader van deze wet heeft in het voorjaar van 2018 een toetsing plaatsgevonden door de 

aangewezen toezichthouder, drs. R.C. Hage, gemeentearchivaris van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. Van deze toetsing is een verslag opgesteld d.d.15 juni 2018 (bijlage 1).  

 

In het toezichtverslag vindt u in Hoofdstuk 2 o.a. de aanbevelingen. In het plan van aanpak 

(bijlage 2) zijn deze aanbevelingen vertaald naar een Verbeterprogramma “Informatiebeheer 

VRBN op orde 2018-2021” (blz. 10 e.v.) daarin zijn verbeteracties opgenomen en ingepland. 

Tevens is de status ervan per mei 2018 gerapporteerd. 

 

Het volgend toezichtverslag, als resultaat van het interbestuurlijk toezicht, zoals in de wet 

benoemd, kun u in 2020 verwachten. 

 

Voorstel 

AGP 4       
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Aan het KMT ter kennisname 

Aan Dagelijks Bestuur ter besluitvorming 

25-6-2018 

4-7-2018 

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname 7-11-2018 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. kennis te nemen het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer d.d. 15 juni 2018; 

2. in te stemmen met het Plan van aanpak “Verbeteracties Informatiebeheer VRBN 2018”; 

3. Kennis te nemen het toezichtsoordeel Archief- en informatiebeheer d.d. 11 september 2018. 

 

 

 

Akkoord Ja  Nee   

 

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

 

 

Bijlage(s) 

1. Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer, d.d. 15 juni 2018 

2. Plan van aanpak Verbeteracties Informatiebeheer VRBN 2018, d.d. 19 juni 2018  

3. Toezichtsoordeel Archief- en informatiebeheer, d.d. 11 september 2018 
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Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 1 

Steller : K. Boot Onderwerp : Intrekken Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Algemene toelichting 

Artikel 9.5, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt 
het Dagelijks Bestuur op een organisatiebesluit vast te stellen. Het organisatiebesluit bevat gelet 
op het tweede lid van artikel 9.5 in ieder geval bepalingen betreffende: 
a) de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de 

secretaris/directeur/regionaal commandant, de directeur publieke gezondheid, de politiechef, 
de coördinerend gemeentesecretaris en de functionaris gemeentelijke oriëntatie.  

b) de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en de wijze waarop daarbij een of meer 
adviseurs worden betrokken; 

c) de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
 
Het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord is de opvolger van de op 28 maart 2007 
door het Algemeen Bestuur vastgestelde organisatieverordening. Als gevolg van de wijziging van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ambtelijke organisatie van een openbaar lichaam 
niet meer per verordening door het Algemeen Bestuur maar per organisatiebesluit door het 
Dagelijks Bestuur geregeld. Bij de laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord die op 1 januari 2017 in werking is getreden is de rechtsbasis van 
het organisatiebesluit in artikel 9.5 opgenomen. 

Organisatiebesluit 

Bijgaand treft u het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord aan zoals dat door het 
Dagelijks Bestuur op 24 oktober 2018 is vastgesteld. (bijlage) In dit Organisatiebesluit is de 
huidige organisatiestructuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord verwerkt. Tevens is er 
rekening gehouden met de per 1 januari 2018 gesloten samenwerkingsovereenkomst over de 
Meldkamer Oost-Brabant.  
 
In verband met de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio zal de onderlinge verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden waarschijnlijk nog wijzigen. Te zijner tijd zal aan het Dagelijks Bestuur 
een voorstel tot wijziging van het Organisatiebesluit worden voorgelegd. 

Procesgang 

In het verlengde van de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur op 24 oktober 2018 tot 
vaststelling van het Organisatiebesluit zal het Algemeen Bestuur bij eerstvolgende gelegenheid (7 
november 2018) worden voorgesteld om de Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-
Noord in te trekken. 
 

Processtap Datum 

Ambtelijke regiegroep Veiligheidsregio Brabant-Noord (advies) 20 september 2018 

Veiligheidsdirectie Brabant-Noord (advies) 1 oktober 2018 

 
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio’s Brabant-Noord 
(besluitvorming) 

24 oktober 2018 

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord (intrekken 
Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord) 

7 november 2018 

 

Voorstel               

AGP 5        
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Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord 
2. De Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord met ingang van 31 december 2018 

in te trekken. 
 
    

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

Bijlage(s) 

1. Concept-organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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Organisatiebesluit 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 
  



 

2 
 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d.  

24 oktober 2018 bijeen; 

 

 

overwegende: 

 

1. dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord als openbaar lichaam bedoeld in artikel 9 van de Wet 

veiligheidsregio’s een bestuurlijke samenwerking is van de deelnemende gemeenten en de 

Nationale Politie, regionale eenheid Oost-Brabant, waarvan de uitvoering is opgedragen aan 

de organisatorische onderdelen brandweer, bureau Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en de sector Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding inclusief gemeentelijke Bevolkingszorgtaken; 

2. dat in de Meldkamer Oost-Brabant behalve de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie, 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-

West-Noord ook de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant-Zuidoost 

samenwerken;  

3. dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gewenst is dat de 

onderlinge verhoudingen in de werkzaamheden en werkwijze worden vastgelegd; 
 

 

gelet op: 

 

 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en artikel 33b lid 1 onder c van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

 

besluit: 

 

 

vast te stellen de navolgende: 

 

“Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord ”: 
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Hoofdstuk 1: De structuur van de organisatie van de Veiligheidsregio 

 

Artikel 1 Organisatieonderdelen  

1. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een bestuurlijke samenwerking van de deelnemende 

gemeenten en de Nationale Politie, regionale eenheid Oost-Brabant, die wordt uitgevoerd 

door de volgende organisatorische onderdelen: 

a. Brandweer Brabant-Noord, verder te noemen brandweer; 

b. bureau GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Brabant Midden-

West-Noord, verder te noemen GHOR; 

c. Meldkamer Oost-Brabant, verder te noemen meldkamer; 

d. sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Brabant-Noord, verder te noemen sector 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding; 

e. cluster Bevolkingszorg Brabant-Noord, verder te noemen cluster Bevolkingszorg. 
 

2. De in lid 1 genoemde organisatorische onderdelen a t/m c hebben elk afzonderlijk een 

ambtelijke organisatie, een en ander met inachtneming van hetgeen in dit organisatiebesluit is 

geregeld. De sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en de cluster Bevolkingszorg 

maken deel uit van de ambtelijke organisatie van de Brandweer Brabant-Noord. 
 

Artikel 2 Functies 

Binnen de organisatie van de Veiligheidsregio worden onder meer de volgende ambtelijke functies 

onderscheiden: 

a. de secretaris van het bestuur;  

b. de directeur Veiligheidsregio; 

c. de commandant brandweer; 

d. de directeur Publieke Gezondheid; 

e. de eenheidschef politie; 

f. de coördinerend gemeentesecretaris; 

g. de functionaris gemeentelijke oriëntatie; 

h. de controlfunctie. 
 

Artikel 3 Veiligheidsdirectie 

1. Er is een veiligheidsdirectie die belast is met de afstemming van de werkzaamheden van het 

Gemeenschappelijk Meldcentrum en de sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de 

afstemming van de werkzaamheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 

door de brandweer, de GHOR en de Nationale Politie, de deelnemende gemeenten, de 

waterschappen en het Regionaal Militair Commando Zuid. 

2. De veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de integraliteit van de voorbereiding van de 

vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 

3. De veiligheidsdirectie bestaat uit: 

a. de directeur Veiligheidsregio (voorzitter), tevens secretaris van het bestuur en 

commandant brandweer, tevens portefeuillehouder multidisciplinaire risicobeheersing, 

operationele voorbereiding rampenbestrijding en crisisbeheersing en multidisciplinaire 

informatievoorziening; 

b. de directeur Publieke Gezondheid, portefeuillehouder GHOR, tevens plaatsvervangend 

secretaris van het bestuur en plaatsvervangend directeur veiligheidsregio; 

c. de eenheidschef politie, te weten de chef van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale 

Politie voor de regionale eenheid Oost-Brabant tevens portefeuillehouder meldkamer; 

d. de coördinerend gemeentesecretaris, die is belast met de coördinatie van de maatregelen 

en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis; 

e. de functionaris gemeentelijke oriëntatie, die is belast met de bredere oriëntatie op de 

wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever;  

f. de directeur Waterbeheersing van het waterschap Aa en Maas; 
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g. de Regionaal Militair Commandant Zuid. 

4. De veiligheidsdirectie kan voorts, al of niet in opdracht van het dagelijks bestuur adviseurs 

uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen. 
 

Artikel 4 Ambtelijke regiegroep 

1. Er is een ambtelijke regiegroep die de veiligheidsdirectie adviseert en toetst of de voorstellen 

en adviezen voldoende multidisciplinair zijn afgestemd alvorens deze aan de 

veiligheidsdirectie en/of het bestuur worden voorgelegd.  

2. De ambtelijke regiegroep bestaat uit de ambtelijke adviseurs van de leden van de 

veiligheidsdirectie zoals genoemd in artikel 3, derde lid. 
 

Artikel 5 Adoptieambtenaren 

1. Er is een overleg van adoptieambtenaren die namens de gemeenten een gezamenlijk advies 

voorbereiden voor de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden over 

voorstellen die een strategisch karakter en/of belangrijke financiële consequenties voor de 

gemeenten hebben. 

2. Als ten aanzien van beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid door het bestuur van 

de veiligheidsregio een zienswijze aan de colleges van burgemeester en wethouders en/of de 

gemeenteraden wordt gevraagd, dan brengen de adoptieambtenaren in de vorm van een 

concept college- en/of concept-raadsvoorstel advies uit.  

3. Met betrekking tot de beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid brengen de 

adoptieambtenaren tevens advies uit aan de door het algemeen bestuur ingestelde Financiële 

Commissie.  

4. De adoptieambtenaren worden door de coördinerend burgemeester afstemming 

gemeenschappelijke regelingen Brabant-Noord in overeenstemming met de gemeenten in 

Brabant-Noord aangewezen.  
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Artikel 6 Personeel 

1. Personeel in dienst van de brandweer is in dienst van het openbaar lichaam veiligheidsregio 

en volgt de rechtspositie Brandweer Brabant-Noord. 

2. De directeur Publieke Gezondheid en het personeel werkzaam bij het bureau GHOR zijn in 

dienst van de GGD Hart voor Brabant. 

3. De eenheidschef Oost-Brabant van de Nationale Politie en het personeel belast met 

bedrijfsvoeringstaken werkzaam bij de meldkamer zijn in dienst van de Nationale Politie tenzij 

anders is bepaald. Personeel, niet werkzaam bij de veiligheidsregio, dat projectmatig 

werkzaamheden verricht voor de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt door hun 

werkgever voor de looptijd van de projecten beschikbaar gesteld.  
 

Hoofdstuk 2: Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

 

Artikel 7 Taken van de organisatieonderdelen  

1. De brandweer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 

op het terrein van de brandweerzorg zoals die in artikel 3.4. van de gemeenschappelijke 

regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

2. Het bureau GHOR heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

beleid op het terrein van de geneeskundige hulpverlening zoals dat in artikel 3.5 van de 

gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

3. De meldkamer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

beleid op het terrein van de Meldkamer Oost-Brabant zoals dat in artikel 3.7 van de 

gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

4. De sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding heeft als taken: 

a. het opstellen van het Regionaal Beleidsplan, het Risicoprofiel en het Crisisplan als 

bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16 van de Wet veiligheidsregio’s; 

b. het opstellen en actualiseren van rampbestrijdingsplannen, coördinatieplannen en 

regelingen met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

c. het coördineren van de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

waaronder de multidisciplinaire opleiding, training en oefening van eenheden, staven en 

kernfunctionarissen; 

d. het coördineren door de cluster Bevolkingszorg van de voorbereiding van de 

gemeentelijke bevolkingszorgtaken in het kader van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing; 

e. het op projectbasis integraal ontwikkelen en voorbereiden van overige multidisciplinaire 

plannen over crisisbeheersing, rampenbestrijding en fysieke veiligheid en de uitvoering 

hiervan te bewaken en te evalueren;  

f. de organisatie van de multidisciplinaire informatie- en communicatievoorzieningen; 

g. de organisatie van de risico en crisiscommunicatie; 
 

5. Aan de sector Bedrijfsvoering van de Brandweer zijn de volgende taken opgedragen: 

a. bestuursondersteuning voor de veiligheidsregio; 

b. juridische advisering- en control voor de veiligheidsregio; 

c. strategische advisering voor de veiligheidsregio; 

d. de ondersteuning van de brandweer op het gebied van strategische beleidsadvisering, 

juridische advisering- en control, communicatie en voorlichting en secretariële taken. 
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Artikel 8 De secretaris 

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de 
veiligheidsregio terzijde bij de uitoefening van hun taak.  

2. De secretaris draagt onverminderd de verantwoordelijkheden van de voorzitter zorg voor een 

goede, tijdige en integrale voorbereiding van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en 

het algemeen bestuur.  

3. De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de procedures die 

noodzakelijk zijn voor het besluitvormingsproces in het bestuur. Als zich hierbij problemen 

voordoen legt hij dat voor aan het dagelijks bestuur.  

4. De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten van de bestuursorganen worden vastgelegd 

en dat er presentielijsten van de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur 

worden bijgehouden.  

5. De secretaris is gerechtigd de inlichtingen in te winnen die hij voor een goede vervulling van 

zijn taak nodig heeft. 

6. De secretaris legt over de uitoefening van zijn taken als secretaris veiligheidsregio 

verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. 
 

Artikel 9 De directeur Veiligheidsregio 

1. De directeur veiligheidsregio is belast met de coördinatie van de multidisciplinaire taken van 

de veiligheidsregio.  

2. De directeur veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie.  

3. De directeur veiligheidsregio stemt de taakuitoefening op het gebied van crisisbeheersing en 

rampenbestrijding door de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de 

politiechef en de coördinerend gemeentesecretaris af zonder in hun wettelijke bevoegdheden 

ten aanzien van de taakuitoefening van deze functionarissen te treden. 

 

Artikel 10  De commandant brandweer 

1. De commandant brandweer is hoofd van de brandweer, geeft daaraan leiding en is 

verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken. 

2. De commandant is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke taken. 

3. De commandant brandweer is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire risicobeheersing, 

operationele voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en 

informatievoorziening. 

4. De commandant brandweer legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. 
 

Artikel 11  De directeur publieke gezondheid  

1. De directeur publieke gezondheid is hoofd van het bureau GHOR, geeft daaraan leiding en is 

verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken. 

2. De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke 

taken. 

3. De directeur Publieke Gezondheid legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur. 
 

Artikel 12  De eenheidschef Oost Brabant Nationale Politie 

1. De eenheidschef Oost-Brabant Nationale Politie is belast met: 

a. het beheer van de Meldkamer Oost-Brabant dat omvat de exploitatie van het gebouw en 

de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve 

van een adequate taakuitoefening. 

b. het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende 

communicatie- en informatiemogelijkheden en- voorzieningen waardoor de 

hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.  

2. De politiechef legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur. 
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Artikel 13 De coördinerend gemeentesecretaris 

1. De coördinerend gemeentesecretaris is daartoe, met instemming van de Kring van 

gemeentesecretarissen van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord, door het dagelijks bestuur aangewezen. 

2. De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de afstemming van de voorbereiding, 

waaronder planvorming, opleiding, training en oefening van de aan de gemeenten 

opgedragen rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen (bevolkingszorgtaken). 

3. De coördinerend gemeentesecretaris legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en 

rapporteert aan de Kring van gemeentesecretarissen over de uitoefening zijn of haar taken. 
 

Artikel 14  De functionaris gemeentelijke oriëntatie  

1. De functionaris gemeentelijke oriëntatie is daartoe, met instemming van de Kring van 

gemeentesecretarissen van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord, door het dagelijks bestuur aangewezen. 

2. De functionaris gemeentelijke oriëntatie is belast met de inbreng van een bredere oriëntatie op 

de wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de 

veiligheidsregio.  

3. De functionaris gemeentelijke oriëntatie legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en 

rapporteert aan de Kring van de gemeentesecretarissen over de uitoefening van zijn of haar 

taken. 
 

Artikel 15 Controlfunctie 

1. De brandweer, de GHOR en de MKOB dragen zorg voor de inrichting van de eigen 

controlfunctie en de uitvoering van de controlling van de aan hen opgedragen taken en 

werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de onder de 

verantwoordelijkheid van de betreffende organisatorische onderdelen vallende hoofdstukken 

van de programmabegroting van de Veiligheidsregio.  

2. De commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid en de politiechef zijn ieder 

afzonderlijk verantwoordelijk voor de in lid 1 genoemde rechtmatige en doelmatige uitvoering 

van de onder hun verantwoordelijkheid vallende hoofdstukken van de programmabegroting.  

3. De controller van de brandweer is, onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het 

bestuur, belast met de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van de 

programmabegroting, de management- en bestuursrapportages, de jaarrekening en het 

jaarverslag. 

4. Voor de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van het beleidskader, de   

programmabegroting, de management- en bestuursrapportages, de jaarrekening en het 

jaarverslag kan de controller van de brandweer aan de controllers van de GGD Hart voor 

Brabant en de Nationale Politie richtlijnen geven over tijdigheid, volledigheid en transparantie 

waaraan deze afzonderlijke hoofdstukken moeten voldoen. 

5. De controller van de brandweer is vanuit de rol als bedoeld in het derde en vierde lid, 

bevoegd aan het dagelijks bestuur te rapporteren over de betrouwbaarheid van de informatie 

als bedoeld in lid 4.  
   

Artikel 16 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Veiligheidsdirectie  

1. De leden van de veiligheidsdirectie zijn ieder voor zich afzonderlijk verantwoordelijk voor hun 

eigen organisatieonderdeel met het daaraan opgedragen takenpakket. 

2. De veiligheidsdirectie als geheel bevordert in onderlinge collegiale samenwerking de 

integraliteit van de organisatieonderdelen die de Veiligheidsregio vormen door:  

a. zorg te dragen voor de coördinatie van de aan hun organisatieonderdeel c.q. hun 

functionarissen opgedragen taken en voor de kwaliteit van de ambtelijke producten; 

b. een strategische visie op de organisatie te ontwikkelen, zowel ten aanzien van de 

hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling; 
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c. zorg te dragen voor een gecoördineerde en geïntegreerde inbreng van maatschappelijke 

ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling,  

-voorbereiding en -uitvoering; 

d. te bewaken dat beleidsprocessen, waar onder de budgetcyclus en beleidsplannen, 

verlopen conform door het bestuur vastgestelde kaders. 

3. De veiligheidsdirectie wijst een ambtelijk secretaris aan die de veiligheidsdirectie ondersteunt. 

4. De veiligheidsdirectie adviseert gevraagd en ongevraagd de voorzitter en het dagelijks bestuur 

van Veiligheidsregio.  

5. De veiligheidsdirectie als geheel en haar individuele leden kunnen voorstellen doen voor het 

ontwikkelen van beleid. 

6. De voorbereiding van de in lid 1 bedoelde voorstellen vindt zoveel mogelijk plaats in 

gezamenlijkheid tussen de organisatieonderdelen. 

7. Besluitvorming door de leden van de veiligheidsdirectie geschiedt bij meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Adviseurs van de veiligheidsdirectie hebben een raadgevende stem.  
 

Hoofdstuk 3: De structuur van de organisatieonderdelen 

 

Artikel 17 Sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 

1. De ambtelijke organisatie van de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding staat onder 

leiding van een sectorhoofd. 

2. In de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt voor de multidisciplinaire 

doelstellingen projectmatig samengewerkt. Hiertoe worden relevante projectplannen door de 

Veiligheidsdirectie vastgesteld op basis van het Regionaal Beleidsplan.  

3. De uitvoering hiervan geschiedt door tijdelijk beschikbaar gestelde menskracht door en 

vanwege de brandweer, de GHOR, de Nationale Politie, de in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord samenwerkende gemeenten, het waterschap en defensie en andere openbare 

lichamen. 

4. Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de commandant brandweer 

regelen de onderlinge afstemming voor de taken die de sector Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding verricht ten behoeve van het onderdeel brandweer. 

5. Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de coördinerend 

gemeentesecretaris regelen de onderlinge afstemming van de taken die de cluster 

Bevolkingszorg verricht. 

6. De brandweer draagt vanuit het begrotingsprogramma brandweer zorg voor de huisvesting, 

ondersteuning met informatie- en communicatietechnologie en administratieve ondersteuning 

van sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. 
 

Artikel 18 Brandweer  

1. De ambtelijke organisatie van de brandweer staat onder leiding van de commandant 

brandweer en bestaat uit sectoren op het terrein van: 
Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing & rampenbestrijding, Ondersteuning 

Brandweer Processen en Bedrijfsvoering.  

2. Elke sector wordt geleid door een sectorhoofd die verantwoording aflegt aan de commandant. 

3. De sectorhoofden kunnen teams of onderdelen instellen die worden geleid door respectievelijk 

een teamleider of een coördinator die beiden verantwoording afleggen aan het sectorhoofd.  

4. De uitrukposten worden geleid door een postcommandant die rapporteren aan de teamleider 

Incidentbestrijding.  

5. De commandant brandweer en de sectorhoofden vormen het korpsmanagementteam van de 

brandweer. 

6. De commandant wijst een secretaris aan voor het korpsmanagementteam. 

7. De commandant kan, als hij dit nodig vindt, de samenstelling van het korpsmanagementteam 

wijzigen.  
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Artikel 19 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) 

1. De ambtelijke organisatie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio staat 

onder leiding van de directeur publieke gezondheid en bestaat uit het bureau GHOR. 

2. De functie en de daarbij behorende taken van de directeur publieke gezondheid zijn 

opgedragen aan de directeur van de GGD Hart voor Brabant. 

3. De uitvoering van de werkzaamheden van het bureau GHOR worden uitbesteed aan de 

GGD Hart voor Brabant. 

4. Met betrekking tot de uitvoering van de taken sluit het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord een dienstverleningsovereenkomst met de GGD Hart voor 

Brabant. 

5. In de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in lid 4, worden bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de door de GGD Hart voor Brabant te verlenen diensten, de vergoeding van de 

daartoe te maken kosten, de inrichting van het hoofdstuk taken geneeskundige hulpverlening 

in het beleidskader, de programmabegroting, de jaarrekening, het jaarverslag en 

management- en bestuursrapportage waarin rekenschap wordt gegeven voor de geleverde 

prestaties. 
 

Artikel 20 Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 

1. De uitvoering van de bedrijfsvoeringswerkzaamheden van de meldkamer wordt uitbesteed 

aan de Nationale Politie. 
Het betreft de volgende werkzaamheden:  

a. het beheer van de meldkamer dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische 

infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een 

adequate taakuitoefening. 

b. het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende 

communicatie- en informatiemogelijkheden en- voorzieningen waardoor de 

hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 

2. De functie en de daarbij behorende taken van de directeur Meldkamer zijn opdragen aan de 

politiechef. 

3. Met betrekking tot de uitvoering van de technische en bedrijfsvoeringstaken van de 

meldkamer sluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een 

dienstverleningsovereenkomst met de Nationale Politie.  

4. In de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in lid 3, worden bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de door de Nationale Politie te verlenen diensten, de vergoeding van de daartoe 

te maken kosten, de inrichting van het hoofdstuk taken geneeskundige hulpverlening in het 

beleidskader, de programmabegroting, de jaarrekening, het jaarverslag en management- en 

bestuursrapportage waarin rekenschap wordt gegeven voor de geleverde prestaties. 

5. De brandweer, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord, de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant-Zuidoost kunnen met de Nationale 

Politie overeenkomen dat medewerkers van hen werkzaamheden ten behoeve van de 

meldkamer verrichten.  

6. Met betrekking tot de uitvoering van de in lid 5 bedoelde taken sluit de Nationale Politie met de 

betreffende organisatie een dienstverleningsovereenkomst. 
7. De meldkamer heeft een managementteam bestaande uit de door de eenheidschef Oost-

Brabant Nationale Politie, respectievelijk de directeur RAV Brabant Midden-West-Noord, de 

directeur GGD Brabant-Zuidoost, de commandant Brandweer Brabant-Zuidoost en de 

commandant Brandweer Brabant-Noord aangewezen functionarissen. 

8.  Het managementteam meldkamer is belast met de afstemming van de gemeenschappelijke 

taken, informatievoorziening en huisvesting alsmede de taakuitvoering door de meldkamers 

politie, brandweer en ambulancezorg. 

9. Het managementteam van de meldkamer en rapporteert daartoe aan de eenheidschef 

Oost-Brabant van de Nationale Politie. 

 



 

10 
 

Hoofdstuk 4: Werkwijze organisatie 

 
Artikel 21  Producten jaarcyclus 
De jaarlijkse budgetcyclus kent de volgende producten: 
a. het beleidskader 
b. de programmabegroting 
c. de bestuursrapportage 
d. de jaarrekening en het jaarverslag 
 
Ter uitwerking hiervan worden de volgende documenten opgesteld: 
e. het werkplan per organisatieonderdeel 
f. managementrapportage 
 
Artikel 22 Uitwerking jaarlijkse budgetcyclus 
1. Het Algemeen Bestuur stelt het beleidskader en de programmabegroting vast en geeft het 

dagelijks bestuur daarmee opdracht om het beleid uit te voeren. 
2. De organisatieonderdelen rapporteren over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de 

programmabegroting tussentijds aan het dagelijks bestuur in het najaar via de 
managementrapportage.  

3. Het Dagelijks Bestuur rapporteert over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de 
programmabegroting tussentijds aan het algemeen bestuur in het najaar via de 
bestuursrapportage.  

4. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur over het in dat jaar 
gevoerde beleid via het jaarverslag en de jaarrekening. 

 

Artikel 23 Attributie, delegatie en mandaat 

Naast –voor zover van toepassing– de bevoegdheidsverdeling op grond van attributie en 

delegatie, zal bij de verdeling van taken en bevoegdheden in de ambtelijke organisatie het 

uitgangspunt van mandaat worden toegepast voor zover het uitvoerende taken betreft, binnen het 

kader van beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Niet expliciet gemandateerde bevoegdheden 

worden door het Dagelijks Bestuur zelf uitgeoefend. 

 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 

 

Artikel 24 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit vervangt de organisatieverordening die door het Algemeen Bestuur op 28 maart 

2007 is vastgesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord” 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voornoemd,  

d.d. 24 oktober 2018,  

 

de secretaris,       de voorzitter, 

 

 

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

Voorstel 
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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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Postbus 218 

5201 AE ’s-Hertogenbosch 

   

T 088 02 08 208 

 
 
 

 
 

 
Bestuursrapportage  

2018 
periode januari t/m augustus 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2018  18 

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.  
 
 



 
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2018  20 

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). 



  
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2018  27 

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. 



 
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2018  38 

 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.  
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 07-11-2018 Bijlage(n) : 1 

Steller : E. van Creij Onderwerp : 2e begrotingswijziging Programmabegroting 2018  

Aanleiding 

Na de versteviging van de brandweerorganisatie, die verwerkt is in de 1e begrotingswijziging 
Programmabegroting 2018, is het nu tijd voor de 2e begrotingswijziging waarin de uitkomsten van 
de Bestuursrapportage 2018 op basis van voortschrijdend inzicht verwerkt zijn voor alle 
onderdelen. 

 

Voor de gehele veiligheidsregio wordt een resultaat verwacht ad € 786.000. Dit is verder uit te 
splitsen naar positieve resultaten voor BBN € 484.000, MKOB € 238.000 en BZ € 64.000. 
Daarnaast zal de exploitatie van de GHOR die op basis van kosten voor gemene rekening wordt 
uitgevoerd leiden tot een lagere bijdrage van de deelnemers (€ 67.000 VR en € 3.000 GGD-HvB). 
Indien bij de Jaarverantwoording 2018 blijkt dat de verwachte resultaten daadwerkelijk 
gerealiseerd worden zal aan het bestuur een voorstel tot resultaatbestemming worden voorgelegd. 

 

Naast de wijzigingen op de exploitatiebudgetten is ook het investeringsplan 2018 geactualiseerd 
waarin een aantal nieuwe kredieten zijn opgenomen en een aantal wijzigingen op de bestaande 
kredieten zijn verwerkt. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten passen binnen de huidige 
daarvoor bestemde budgetten. 

 

BBN exploitatiebudgetten  

Voor het onderdeel Brandweer kunnen de lasten worden bijgesteld naar € 37.256.000 en de baten 
op € 35.961.000 (voor mutaties op reserves). Na verrekening met reserves wordt een incidenteel 
positief saldo verwacht ad € 484.000. Een nadere specificatie en toelichting van dit verschil is 
terug te vinden in de Bestuursrapportage 2018. Daarnaast worden verschuivingen op onderdelen 
veroorzaakt door een nieuwe inrichting van het rekeningschema en een aantal technische 
wijzigingen. Hierbij willen we met name noemen: 

 Huisvestingskosten kazernes inclusief kapitaallasten worden voortaan toegerekend aan 
het programma Incidentbestrijding in plaats van het programma Bedrijfsvoering. 

 Scholings- en opleidingskosten waren voorheen centraal gebudgetteerd bij P&O maar  
vanaf 2018 zijn deze budgetten decentraal bij de sectoren gebudgetteerd.  

 

BBN investeringen 
Uit de tabel zoals opgenomen in bijlage 1 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 die in 2017 niet gerealiseerd zijn dit jaar worden afgerond. Verder 
zijn er nieuwe investeringen opgenomen en de nodige bijstellingen gedaan waarvan we de 
belangrijkste hierna zullen toelichten: 
 
Uitrukpakken (stijging krediet € 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. 

Voorstel 

AGP  7    
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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  
 
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 patch 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. 
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GHOR exploitatiebudgetten 
Het verwachte positieve voordeel van € 70.000 (V) is het gevolg van het uitstellen van 
investeringen en onder uitputting van de loonkosten.  

 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).  

 

MKOB exploitatiebudgetten 

Bij het MKOB is een resultaat voor 2018 te verwachten ad € 238.000. Dit is het saldo van 
voordelen op salarissen (€ 303.000) en opleidingskosten (€ 44.000) en de nadelen op de 
onderdelen huisvesting (€ 56.000) en beheer (€ 53.000). Een nadere specificatie en toelichting 
van dit verschil is terug te vinden in de Bestuursrapportage 2018.    

 

MKOB investeringsbudgetten 

De investeringen ten behoeve van de MKOB worden voortaan gedaan door de politie. De hieruit 
voortkomende kapitaallasten worden verwerkt in de exploitatie van het MKOB. 

 

Bevolkingszorg exploitatiebudgetten 
Voor Bevolkingszorg wordt een incidenteel voordeel verwacht ad € 64.000. Dit voordeel ontstaat 
grotendeels door opleiden en oefenen (€ 45.000) doordat een beperkt aantal trainingen niet heeft 
kunnen plaatsvinden dan wel goedkoper zijn uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. 

 

 

Advies Adoptie-ambtenaren 

 
De Adoptie-ambtenaren adviseren positief over het voorstel. 
 

 

Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie heeft geadviseerd via de voorzitter. 

 

  

 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie – per mail (instemming) 01-10-2018 

Adoptie-ambtenaren (advisering) 09-10-2018 

Financiële Commissie (advisering) 10-10-2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) 24-10-2018 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 07-11-2018 
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Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  
 
1. De 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen. 
 

2. De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2018 vast te stellen. 
 

 
 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 
 
 

Bijlage(n) 
 

1. 2e wijziging van de Programmabegroting 2018. 
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Bijlage 1 

Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2018 

2e wijziging Programma Brandweer 2018 

 
 
 
 

BBN Risicobeheersing Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Salarissen en sociale lasten 2.657 208 2.865 67 2.932

Opleiden en oefenen 0 0 90 90

Overige goederen en diensten 113 50 163 -50 113

Kapitaallasten

Subsidies

totaal lasten 2.770 258 3.028 107 3.135

Baten

Salarissen en sociale lasten 0 0 18 18

Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Subsidies 60 60 10 70

totaal baten 60 0 60 28 88

saldo -2.710 -258 -2.968 -79 -3.047  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

   Pagina 6 van 15 

 

BBN Incidentbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Salarissen en sociale lasten 9.609 558 10.167 -266 9.901

Overige personeelskosten 0 0 20 20

Vrijwilligersvergoedingen 3.570 3.570 53 3.623

Overige vrijwilligerskosten 138 138 31 169

Opleiden en oefenen 1.273 1.273 100 1.373

Materieel & materiaal 1.475 25 1.500 -156 1.344

Overige goederen en diensten 1.516 601 2.117 -993 1.124

Huisvestingskosten 0 0 1.380 1.380

Kapitaallasten 3.580 3.580 920 4.500

Subsidies

totaal lasten 21.161 1.184 22.345 1.089 23.434

Baten

Salarissen en sociale lasten 317 317 311 628

Overiige personeelskosten 0 0 5 5

Opleiden en oefenen 54 54 54

Materieel & materiaal 125 125 125

Overige goederen en diensten 325 -65 260 54 314

Kapitaallasten 720 720 320 1.040

Subsidies

totaal baten 1.541 -65 1.476 690 2.166

saldo -19.620 -1.249 -20.869 -399 -21.268  
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BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Salarissen en sociale lasten 538 44 582 131 713

Opleiden en oefenen 183 183 3 186

Overige goederen en diensten 155 57 212 44 256

Subsidies

totaal lasten 876 101 977 178 1.155

Baten

Salarissen en sociale lasten 0 0 20 20

Opleiden en oefenen 0 0 50 50

Overige goederen en diensten

Subsidies 0 0 30 30

totaal baten 0 0 0 100 100

saldo -876 -101 -977 -78 -1.055  
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BBN Bedrijfsvoering Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Salarissen en sociale lasten 4.350 1.020 5.370 -611 4.759

Overige personeelskosten 581 581 50 631

Opleiden en oefenen 328 328 -161 167

Overige goederen en diensten 1.869 107 1.976 850 2.826

Kapitaallasten 1.140 1.140 -872 268

Inkomens- en vermogenoverdrachten 214 214 214

Huisvestingkosten 2.107 2.107 -1.440 667

Subsidies

totaal lasten 10.589 1.127 11.716 -2.184 9.532

Baten

Salarissen en sociale lasten 71 71 -71 0

Overige personeelskosten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 15 15 15

Kapitaallasten 430 430 -359 71

BDUR doorbetaling

Convenantgelden

Huisvestingkosten 73 73 73

Subsidies

totaal baten 589 0 589 -430 159

saldo -10.000 -1.127 -11.127 1.754 -9.373  
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Totaal Programma Brandweer Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Risicobeheersing 2.770 258 3.028 107 3.135

Incidentbestrijding 21.161 1.184 22.345 1.089 23.434

Crisis- en rampenbestrijding 876 101 977 178 1.155

Bedrijfsvoering 10.589 1.127 11.716 -2.184 9.532

Taakstelling

totaal lasten 35.396 2.670 38.066 -810 37.256

Baten

Risicobeheersing 60 60 28 88

Incidentbestrijding 1.541 -65 1.476 690 2.166

Crisis- en rampenbestrijding 0 0 100 100

Bedrijfsvoering 589 589 -430 159

totaal baten 2.190 -65 2.125 388 2.513

Saldo programma's -33.206 -2.735 -35.941 1.198 -34.743

Algemene middelen

BDUR 5.106 5.106 110 5.216

Gemeentelijke bijdrage algemeen 27.442 27.442 0 27.442

Gemeentelijke bijdrage kazernes 661 90 751 39 790

totaal algemene middelen 33.209 90 33.299 149 33.448

Saldo van baten en lasten 3 -2.645 -2.642 1.347 -1.295

Dotaties aan reserves 45 2.021 2.066 704 2.770

Onttrekkingen aan reserves 42 4.666 4.708 -159 4.549

saldo verrekening reserves -3 2.645 2.642 -863 1.779

Resultaat 0 0 0 484 484  
 
Nb. bij de dotaties en onttrekkingen aan reserves zijn er verschuivingen tussen reserves. Per saldo wordt er 
€ 1.779.000 onttrokken uit de reserves door deze wijziging.   
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INVESTERINGEN BBN Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2018 

 1e wijz 

2018 

   na 1e wijz 

2018 

 2e wijz 

2018 

  na 2e wijz 

2018 

Materieel

Hydraulisch redgereedschap 405.612         48.257         48.257         357.355       405.612         

Standaardbepakkingsmaterialen 336.545         200.000       200.000       136.545       336.545         

Ademluchtmateriaal 347.908         288.511       288.511       59.397         347.908         

Pagers 285.640         285.640       285.640         

Uitrukpakken 1.387.386      25.800         25.800         1.361.586    1.387.386      

Helmen 70.770            70.770         70.770            

Werkplaatsuitrusting 336.085         100.000       100.000       236.085       336.085         

Oppervlaktereddingsteam -                       -                     -                       

WVD 8x update teams 80.000            80.000         80.000            

ADL-Container 115.000         115.000       115.000         

TS 4x2 (5x) 1.713.230      685.292       685.292         

TS 4x2 (1x) 348.610         348.610       348.610         

TS 4x4 363.000         363.000       363.000       363.000         

TS 4x2 (4x) 1.355.200      1.355.200    1.355.200    1.355.200      

DA 4x2 Dienstvoertuigen (1x) DA 4x4 (7x) en DB4x2 (2x) 435.975         435.975       435.975       435.975         

DB AGS 87.000            87.000         87.000            

DA 4x4 (1x OIV voertuig) 53.223            53.223         53.223            

Logistieke voertuigen 225.000         225.000       225.000         

Deco container 150.000         150.000       150.000       150.000         

OGS container 150.000         150.000       150.000       150.000         

Haakarmbak met kraan 35.000            35.000         35.000         35.000            

Poederaanhanger 12.000            12.000         12.000         12.000            

Noodluchtvoorziening waterongevallenteam 17.500            17.500         17.500         17.500            

Haakarmvoertuig 255.000         255.000       255.000       255.000         

Skull mikes objectportofoons 300.000         300.000       300.000         

Registratie wassen uitrukkleding 100.000         100.000       100.000         

Mobilofoons 25.000            25.000         25.000            

ICT

Uitbreiding operationele informatievoorziening 104.000         104.000       104.000       104.000         

HRM-en salarissysteem 100.000         100.000       100.000         

Huisvesting

Airco vergaderruimte Schaijk 14.199            7.744            7.744              

Post 's-Hertogenbosch renovatie vrijwilligershome 25.000            25.000         25.000            

Toegangscontrolesysteem 317.180         216.782       216.782         

Post Rosmalen renovatie keuken 7.500              7.500            7.500              

Post Heesch en Helvoirt overkapping bussen 25.000            25.000         25.000            

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 133.285         40.000         40.000         93.285         133.285         

Nieuwbouw kazerne Ravenstein: inventaris en inrichting 119.356         125.000       125.000       -7.552          117.448         

Opvolging visie op (kantoor) huisvesting 1.527.085      1.700.000    1.700.000    -172.915      1.527.085      

Cabin PPMO 15.000            15.000         15.000            

Totaal investering BBN 11.378.289    3.328.743    2.076.500    5.405.243    4.836.347    10.241.590     
 
Het totaalbedrag ad € 10.241.590 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2017. 
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Programma GHOR 2018 
 

GHOR Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Personeelslasten 1.247 -13 1.234 5 1.239

Kapitaallasten 84 0 84 -75 9

Huisvestingskosten 233 -18 215 215

Bedrijfskosten 560 -55 505 505

Overhead incl. bestuurskosten 422 0 422 422

totaal lasten 2.546 -86 2.460 -70 2.390

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -2.546 86 -2.460 70 -2.390

Algemene middelen

Bijdrage gemene rekening VR 2.416 -81 2.335 -67 2.268

Bijdrage gemene rekening GGD HvB 130 -5 125 -3 122

totaal algemene middelen 2.546 -86 2.460 -70 2.390

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0

saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0  
 
INVESTERINGEN GHOR Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2018 

 1e wijz 

2018 

   na 1e wijz 

2018 

 2e wijz 

2018 

  na 2e wijz 

2018 

Totaal investering GHOR -                       -                     -                     -                     -                     -                        

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB. 
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Programma MKOB 2018 

MKOB Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Personeel Overigen 0 2.255 2.255 -794 1.461

Personeel Overhead 0 0 481 481

Rente 0 0 0

Opleiding en Vorming 0 54 54 -44 10

Huisvesting 0 1.206 1.206 56 1.262

Vervoer 0 18 18 18

Verbindingen en automatisering 0 1.559 1.559 -23 1.536

Operationeel 0 66 66 -66 0

Beheer 0 75 75 53 128

Overige lasten 0 0 0

totaal lasten 0 5.233 5.233 -337 4.896

Baten

Huisvesting 0 0 0

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's 0 -5.233 -5.233 337 -4.896

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage BN 0 1.001 1.001 1.001

Bijdrage VRBZO 0 820 820 820

Bijdrage RAV MWBN 0 131 131 131

Bijdrage Politie 0 3.182 3.182 3.182

totaal algemene middelen 0 5.134 5.134 0 5.134

Saldo van baten en lasten 0 -99 -99 337 238

Dotaties aan reserves 0 227 227 227

Onttrekkingen aan reserves 0 326 326 -99 227

saldo verrekening reserves 0 99 99 -99 0

Resultaat 0 0 0 238 238  
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INVESTERINGEN MKOB Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2018 

 1e wijz 

2018 

   na 1e wijz 

2018 

 2e wijz 

2018 

  na 2e wijz 

2018 

Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren p.m.

restant ICT 1.963.000    1.963.000    

restant Huisvesting 6.715.000    6.715.000    

reastant Inventaris 1.216.000    1.216.000    

Totaal investering GMC -                       9.894.000    -                     9.894.000    -                     -                        

Toelichting investeringen: De investeringen van de MKOB lopen geheel via de Politie. 
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Programma Bevolkingszorg 2018 

BEVOLKINGSZORG Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A+B)

  na 1e wijz 

2018 (A+B)

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Salarissen en sociale lasten 216 0 216 -3 213

Materieel & materiaal 10 0 10 -10 0

Opleiden en oefenen 156 0 156 -45 111

Overige goederen en diensten 36 0 36 9 45

Kapitaallasten 11 0 11 -7 4

totaal lasten 429 0 429 -57 372

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -429 0 -429 57 -372

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 434 0 434 2 436

totaal algemene middelen 434 0 434 2 436

Saldo van baten en lasten 5 0 5 59 64

Dotaties aan reserves 5 0 5 -5 0

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0

saldo verrekening reserves -5 0 -5 5 0

Resultaat 0 0 0 64 64  
 
INVESTERINGEN BZ Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2018 

 1e wijz 

2018 

   na 1e wijz 

2018 

 2e wijz 

2018 

  na 2e wijz 

2018 

Laptops en software actiecentrum 15.510            15.510         15.510            

Totaal investering BZ 15.510            -                     -                     -               15.510      15.510         
 
Het totaalbedrag ad € 15.510 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2017. 
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Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2018 

Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018

  na 1e wijz 

2018

2e wijz 

2018

 na 2e wijz 

2018

Lasten

Brandweer Brabant-Noord 35.396 2.670 38.066 -810 37.256

GHOR 2.546 -86 2.460 -70 2.390

MKOB 0 5.233 5.233 -337 4.896

Bevolkingszorg 429 0 429 -57 372

totaal lasten 38.371 7.817 46.188 -1.274 44.914

Baten

Brandweer Brabant-Noord 2.190 -65 2.125 388 2.513

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 0 0 0 0 0

totaal baten 2.190 -65 2.125 388 2.513

Saldo programma's 36.181 7.882 44.063 -1.662 42.401

Algemene middelen

Brandweer Brabant-Noord 33.209 90 33.299 149 33.448

GHOR 2.546 -86 2.460 -70 2.390

MKOB 0 5.134 5.134 0 5.134

Bevolkingszorg 434 0 434 2 436

totaal algemene middelen 36.189 5.138 41.327 81 41.408

Saldo van baten en lasten 8 -2.744 -2.736 1.743 -993

Dotaties aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 45 2.021 2.066 704 2.770

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 0 227 227 0 227

Bevolkingszorg 5 0 5 -5 0

subtotaal dotaties 50 2.248 2.298 699 2.997

Onttrekkingen aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 42 4.666 4.708 -159 4.549

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 0 326 326 -99 227

Bevolkingszorg 0 0 0 0 0

subtotaal onttrekkingen 42 4992 5034 -258 4776

saldo verrekening reserves -8 2.744 2.736 -957 1.779

Resultaat 0 0 0 786 786  
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Aan : Algemeen Bestuur  Datum : 7 november 2018 Bijlage(n) : 1  

Steller : E. van Creij Onderwerp : Nota Activabeleid 2018 

 

Aanleiding 

Voor u ligt de Nota Activabeleid 2018. Deze nota wordt periodiek herzien en vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur. Deze nota geeft met name inzicht hoe met name Brandweer Brabant-Noord 
omgaat met investeringen en onder welke voorwaarden en condities die geactiveerd worden. 
Daarnaast is een uitgebreide tabel opgenomen waarin per object is aangegeven over welke 
termijn het object wordt afgeschreven. 
 
De actuele regelgeving op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is voor 2018 op 
onderdelen gewijzigd en zal in deze notitie worden verwerkt. Daarnaast is in overleg met de 
vakinhoudelijke sectoren geconstateerd dat de afschrijvingstermijn van enkele objecten aangepast 
dient te worden. Verder zullen omschrijvingen op een aantal plaatsen worden toegevoegd en 
geactualiseerd. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de afschrijvingstermijnen ten opzichte van de Nota Activabeleid 
2017 zijn: 
 
Nieuw opgenomen: 

 Keukenblok 15 jaar 

 Noodunits 10 jaar 

 Migratiekosten 5 jaar 
 
Wijzigingen van afschrijvingstermijnen: 

 Warmtebeeldcamera’s: wijziging van termijn van 16 naar 8 jaar als gevolg van 
voortschrijdend inzicht in technische levensduur. 

 Uitrukkleding: vanaf aanbesteding uitrukkleding (gunning 2018) termijn wijzigen van 5-7 
jaar naar 10 jaar. Dit is mogelijk door een gewijzigde opzet waarbij het verstrekken van 
maatpakken en registreren op naam wordt losgelaten en uitrukpakken vanuit een 
standaard voorraad worden verstrekt van pakken en reservepakken. De gehanteerde 
norm bij deze voorraad is 2,1 pak per persoon. 

 
Ingangsdatum afschrijving op investeringsobjecten: 
Tot en met 2017 is als activeringsmoment aangenomen de maand waarin het object in gebruik 
werd genomen. In BBV-Notitie Materiele vaste activa worden drie keuzemogelijkheden genoemd 
waarvan we in de Nota Activabeleid 2018 voorstellen om met ingang van 2018 gedane 
investeringen te activeren en af te schrijven per 1 januari van het jaar volgend op de 
ingebruikname van het object (T+1). 
De totale afschrijvingskosten blijven bij deze systematiek gelijk, alleen vind een verschuiving in de 
toerekeningsperiode plaats. Deze wijziging vergroot het inzicht van de prognoses in de begroting.  
 
Financieel effect: 
De effecten van deze wijzigingen op het totale kapitaallastenbudget zijn nihil en blijven binnen de 
bestaande reguliere budgetten. We ontstaat een incidenteel voordeel in het jaar van invoering dat 
via de egalisatiereserve grotendeels wordt geneutraliseerd. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Contactambtenaren (advisering) Dinsdag 09 oktober 2018 

Financiële Commissie (advisering) (schriftelijk) Woensdag 10 oktober 2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) Woensdag 24 oktober 2018 

Algemeen Bestuur (vaststelling) Woensdag 07 november 2018 

 
 
Advies Adoptie-ambtenaren 
 
De adoptie-ambtenaren adviseren positief over het voorstel. 

 
Advies Financiële Commissie 
 
De Financiële Commissie heeft geadviseerd via de voorzitter. 
 
 
Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de Nota Activabeleid 2018 Brandweer Brabant-Noord 
inclusief de wijziging in de afschrijvingssystematiek vast te stellen. 
 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 

Bijlage(n) 

 
1. Nota Activabeleid 2018 BBN-BZ. 
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Brandweer Brabant-Noord 2018 
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1. Inleiding 
Brandweer Brabant-Noord investeert jaarlijks in de kwaliteit van haar dienstverlening. De aanschaf 

van materiaal, materieel en middelen is noodzakelijk om in iedere nood- of crisissituatie de juiste 

oplossing te kunnen bieden. In een aantal gevallen betreft het hierbij uitgaven die meerjarig nut 

opleveren voor de Brandweer. Deze notitie behandelt hoe we om gaan met dergelijke uitgaven, hoe 

we deze waarderen en afschrijven.  

 

1.1 Omgaan met investeringen en afschrijvingen 
Directe aanleiding voor deze tweede nota waarderen en afschrijven, is de op 12 november 2014 

aangepaste financiële verordening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze bevat in artikel 11 

de bepaling dat het dagelijks bestuur met betrekking tot de Brandweer periodiek een nota waarderen 

en afschrijven aanbiedt aan het algemeen bestuur. Deze nota dient volgens de verordening aandacht 

te besteden aan de kaders en het beleid rondom afschrijven en waarderen. Hiervoor bouwen we voor 

een groot deel op de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Als 

gevolg van het uitbrengen van de Notitie Materiele vaste activa in december 2017 door de commissie 

BBV en gewenste wijzigingen in een aantal afschrijvingstermijnen is deze nota nu geactualiseerd en  

bevat de meest recente voorschriften en de tabellen met afschrijvingstermijnen vanaf 2018. 

 

1.2 Veiligheidsregio - activabeleid Brandweer, GHOR, MKOB  
De Veiligheidsregio bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de Brandweer, GHOR en de MKOB. Deze 

drie onderdelen hebben ieder een eigen financiële verantwoording. Dat betekent dat de regels voor 

het waarderen en activeren per onderdeel verschillen. Omdat de GHOR bouwt op de bedrijfsvoering 

van de GGD Hart voor Brabant, gelden wat betreft het waarderen en afschrijven de regels van de 

GGD. De GHOR valt daarmee buiten de scope van deze nota.  

 

Hetzelfde geldt voor de MKOB. Deze valt buiten de scope omdat de investeringen onder regie van de  

politie gedaan worden, die daarbij andere termijnen en systemen hanteren. De kapitaallasten die 

daaruit voortvloeien worden deels doorbelast aan VRBN en VRBZO. Daarmee heeft deze nota 

specifiek betrekking op de Brandweer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanwege het 

specifieke karakter de investeringen die de brandweer jaarlijks doet, lag in de voorbereiding de 

nadruk op het bepalen van de juiste regels voor met name dit onderdeel van de organisatie. 

 

Ook worden activiteiten verricht voor het Programma Bevolkingszorg door de Veiligheidsregio. De 

regels voor het waarderen en activeren van investeringen die in het kader van dat programma zijn 

gedaan volgen die van de Brandweer. 

 

1.3 Opbouw – activering, waarderen en afschrijven  
In hoofdstuk 2 zetten we uiteen welke activa voor Brandweer Brabant-Noord relevant zijn en hoe we 

hiermee om gaan. Hoofdstuk 3 behandelt de concrete waardering van deze activa, terwijl hoofdstuk 4 

in gaat op hoe we activa afschrijven. De gevolgde structuur maakt het mogelijk om specifiek per 

onderdeel te bepalen hoe we hier binnen de Brandweer Brabant-Noord vorm aan geven. 
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1.4 Bijlagen – definities, afschrijvingstabellen en relevante 
regelgeving 

In de bijlagen staan als naslag de afschrijvingstabellen (bijlage 1), de gehanteerde definities 

(bijlage 2) en de relevante regelgeving waar de Brandweer (bijlage 3) mee te maken heeft. De 

definities en relevante regelgeving dienen ter verduidelijking, terwijl de afschrijvingstabellen de 

concrete en nieuwe uitgangspunten bevatten voor de afschrijving van activa. De tabellen zijn 

gebaseerd op eerdere afspraken in de programmabegroting en in losse voorstellen.  

 

1.5 Inwerkingtreding – hoe gaan we afschrijven?  
Na vaststelling hanteren we vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe investeringen de nieuwe termijnen, 

terwijl de resterende boekwaarde van de al geactiveerde producten volgens de langere, dan wel 

kortere, dan wel gelijkblijvende verwachte gebruiksperiode afschrijven. In de bijlage met 

afschrijvingsvoorbeelden staat een rekenvoorbeeld dat illustreert hoe dit werkt. Verder hanteren we 

bij met ingang van 2018 gedane investeringen als startdatum om af te schrijven 1 januari van het jaar 

volgend op de ingebruikname van het object (T+1). 

 

2. Activeren van activa 
Onderstaande tabel maakt de samenstelling van de activa binnen de systematiek van het BBV 

duidelijk. In de balans staan deze posten aan de debetzijde. Voor Brandweer Brabant-Noord geldt dat 

niet iedere categorie onverkort van toepassing is. In dit hoofdstuk zetten we per onderdeel van de 

vaste activa uiteen hoe de Brandweer hiermee om gaat. De vlottende activa zijn balansposten die niet 

in aanmerking komen voor activeren. Voorraden, uitzettingen en overlopende activa zijn niet aan te 

merken als investeringen, onder meer door het ontbreken van een meerjarig nut. Bij het hoofdstuk 

over waarderen besteden we hier echter wel aandacht aan. 
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2.1 Immateriële vaste activa 
Artikel 34 van het BBV stelt dat de balans het saldo van de immateriële vaste activa bevat. Het gaat 

hier om: 

–     kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; 

–     kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief; 

–     bijdrage aan activa in eigendom van derden. 

 

Kosten geldleningen en saldo agio/disagio 

Het (dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor we een lening aangaan en het lagere bedrag 

dat de geldverstrekker uitkeert. Artikel 63 van het BBV bepaalt dat de Brandweer alle passiva, 

waaronder dus leningen, tegen nominale waarde op de balans zet. Dat houdt in dat een lening voor 

het totaalbedrag op de balans terecht komt. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag de 

geldverstrekker uitkeert (het disagio), mogen we eventueel activeren. We kiezen er voor om dat niet 

te doen, vanwege de relatieve lage frequentie waarin de Brandweer leningen aangaat. Ook de kosten 

voor het aangaan en het sluiten van geldleningen activeren we om die reden niet. 

 

a. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we 
via de exploitatie. 

 

Kosten onderzoek en ontwikkeling  

De kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen we, in lijn met artikel 60 BBV alleen activeren als 

we aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; 

 de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat; 

 het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; 

 de toe te rekenen uitgaven betrouwbaar kunnen vaststellen. 

Indien we niet aan deze voorwaarden voldoen, is het noodzakelijk de kosten van onderzoek en 

ontwikkeling van een actief direct ten laste van de exploitatie te brengen. De Brandweer Brabant-

Noord kiest er voor om op basis van de investeringsbegroting voor een actief te bepalen of we de 

kosten voor onderzoek en ontwikkeling meenemen. 

 

b. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de 
investeringsbegroting voor een actief deze kosten benoemt. 

 

Bijdragen aan activa van derden 

De gedane bijdragen aan activa van derden activeren wij onder de volgende voorwaarden: 

 er is sprake van een investering door een derde;  

 de investering draagt bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de Wet op de 

Veiligheidsregio’s; 

 de derde heeft zich verplicht de investering daadwerkelijk aan te gaan; op een wijze zoals is 

overeengekomen 

 de mogelijkheid bestaat de bijdrage terug te vorderen op het moment dat de derde in gebreke 

blijft, of de Brandweer heeft de mogelijkheid recht te doen gelden op de activa (bv. pandrecht 

of hypotheekrecht) die samenhangen met de investering.  

Dat leidt tot onderstaand uitgangspunt. 

 

c. Bijdragen aan activa van derden activeren wij mits dit voldoet aan de voorwaarden. 
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2.2 Materiele vaste activa 
Binnen deze categorie maakt de regelgeving een onderscheid tussen investeringen met een 

economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Vanaf 2017 dienen we zowel 

investeringen met economisch nut als investeringen met maatschappelijk te activeren. Beide 

categorieën staan tevens apart vermeld in de balans. Het concrete verschil tussen deze investeringen 

is dat investeringen met een economisch nut de mogelijkheid bieden middelen te genereren en/of 

verhandelbaar zijn, terwijl investeringen met maatschappelijk nut niet aan een van deze voorwaarden 

voldoen.  

 

Investeringen in maatschappelijk nut hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de openbare ruimte 

(parken, wegen, groenvoorziening). Omdat dit niet tot het domein van de Brandweer behoort, nemen 

we als uitgangspunt dat de Brandweer enkel materiele vaste activa kent met investeringen van 

economisch nut. In de rest van deze notitie besteden we daarom ook geen aandacht meer aan 

investeringen met maatschappelijk nut. 

 

Software  

Software is in het bedrijfsleven doorgaans te scharen onder de categorie immateriële vaste activa. 

Het BBV kent echter een limitatieve lijst van immateriële vaste activa, waarop software niet voorkomt. 

Daarom categoriseren we software onder de materiële vaste activa, als investering met een 

economisch nut. Dit levert automatisch de verplichting op om software te activeren. Verder volgen we 

de notitie van de commissie BBV op dit gebied. 

In de laatste Notitie Materiële vaste activa (december 2017) is bepaald dat Gebruiksrechten op 
software voor onbepaalde duur, die in één keer in rekening worden gebracht vallen onder de 
materiële vaste activa als bedoeld in artikel 35, lid 1a BBV (investeringen met een economisch nut).  
 

d. Software en eenmalige gebruikersrechten activeren we als een investering met economisch nut. 

 

Grond  

Met de overdracht van een aantal kazernes, krijgt de Brandweer Brabant-Noord gebouwen met 

economisch nut in haar bezit. Die gebouwen schrijven we volgens de geldende regels uit ons 

activabeleid af, de grond activeren we ook. Op grond schrijven we echter niet af. De grond waarderen 

we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (eventueel) lagere actuele waarde. Het BBV schrijft voor dat we 

voor grond de verkrijgingsprijs hanteren of, als de huidige waarde lager is dan de waarde van de 

verkrijgingsprijs, tegen de actuele waarde.  

 

e. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond 
schrijven we niet af. 

 

 

f. De Brandweer Brabant-Noord kent doorgaans alleen investeringen met economisch nut. 

 

Voorwaarden materiele vaste activa 

Volgens het eerste lid van artikel 59 van het BBV activeren we investeringen voor het volledige 

bedrag. Dit betekent dat we reserves niet in mindering op het actief mogen brengen. Volgens artikel 

62 lid 2 mogen we financiële bijdragen van derden wél in mindering brengen op het actief, zolang 

deze bijdrage een directe relatie heeft met het actief.  

 

4 voorwaarden voor activeren  

Het is administratief bewerkelijk om investeringen te activeren. Daarom gelden de volgende 4 

minimumeisen, waarbij de eerste eis voortvloeit uit het BBV en we de 3 andere eisen omwille van de 

administratieve uitvoerbaarheid stellen: 
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g. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut. 

 

Het actief dat op de balans verschijnt, dient een meerjarig nut op te leveren voor de Brandweer. Dat 

betekent dat grote uitgaven die slechts op het boekjaar betrekking hebben, direct ten laste van de 

exploitatie dienen te komen. 

 

h. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.   

 

Deze activa brengen we in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie. De belangrijkste 

reden is dat het activeren van deze bedragen weinig meerwaarde oplevert en veel administratieve 

handelingen met zich meebrengt. Met betrekking tot de totale lasten van de Brandweer levert dit ook 

geen problemen op. 

 

i. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij 
de wet of subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 
jaar, activeren we.  

 

Op het moment dat we activa korter dan 3 jaar gebruiken, heeft activeren en afschrijven weinig 

meerwaarde. In dat geval verdelen we namelijk de lasten over een beperkt aantal jaren, waardoor het 

(positieve) effect op de jaarlijkse exploitatie te verwaarlozen is. 

 

j. Gelijksoortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar als 
productgroep samen meer dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen 
we als te activeren vaste activa. 

 

Voorbeelden van deze gelijksoortige uitgaven zijn aanhangwagens, investeringen in materieel en 

materiaal zoals ademluchtapparatuur, redgereedschap of uitrukkleding, die we 3 jaar of langer 

kunnen gebruiken. Per individuele uitgave (factuur) bedraagt de aanschafwaarde minder dan  

€ 10.000, maar er is de facto sprake van een investering. Daarom willen we de mogelijkheid hebben 

om deze te activeren. 

 

2.3 Financiële vaste activa  
Ook de financiële vaste activa zijn zichtbaar op de balans. Dit betreft kapitaalverstrekkingen en 

geldleningen aan derden. De Brandweer verstrekt geen geld- of kapitaalleningen aan derden en zet 

geen geld uit, met uitzondering van schatkistbankieren met een looptijd ≥ 1 jaar.  

Dat leidt tot onderstaand uitgangspunt. 

 

k. Voor de financiële activa bestaat alleen schatkistbankieren met een looptijd van ≥ 1 jaar 
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3 Waarderen van activa  
In dit hoofdstuk benoemen we hoe om gaan met het waarderen van zowel de vaste activa als de 

vlottende activa. Het BBV schrijft voor dat we activa waarderen op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs (art. 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de 

overige kosten die we rechtstreeks kunnen toerekenen. Daarnaast kan de vervaardigingsprijs een 

redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak van de vervaardiging van het actief 

bevatten. 

 

3.1 Materiele vaste activa 
Uitgangspunt is dat we materiële vaste activa waarderen voor het bedrag van de investering (art. 62 

lid 1 BBV). Omdat de Brandweer zelf geen activa vervaardigt, kiezen we ervoor om materiële vaste 

activa te waarderen volgens de verkrijgingsprijs. Bijkomende kosten dienen in dat geval volgens de 

investeringsbegroting duidelijk te worden. Onder de verkrijgingsprijs vallen alle kosten die de 

leverancier in rekening brengt voor het actief. 

 

l. De Brandweer waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert 
deze met de afschrijvingen.  

 

Brandweer Brabant-Noord heeft een bruto begroting. In tegenstelling tot gemeenten dienen wij dus 

inclusief BTW te activeren. Eventuele aftrekposten (zoals de BPM die we terugkrijgen wanneer we 

een nieuwe dienstauto aanschaffen) activeren we niet. 

 

m. We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en verminderd met 
eventuele fiscale aftrekposten.  

  

Eventuele reserves mag de Brandweer bij investeringen niet direct in mindering brengen op het te 

activeren bedrag (art. 62 lid 3 BBV). Daarvoor bestemde reserves kunnen we echter wel aanwenden 

ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Het algemeen bestuur dient deze reserves 

duidelijk te benoemen.  

 

n. Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met 
economisch nut benoemen. 

 

Waardering immateriële vaste activa 

De Brandweer kent op basis van hoofdstuk 2 van deze notitie de mogelijkheid om eventueel kosten 

voor onderzoek en ontwikkeling te activeren. Dat betekent ook dat we voor deze kostensoort een 

uitgangspunt voor de waardering dienen te kiezen. Hoofdstuk 2 bepaalt ook dat de Brandweer 

eventueel kan bijdragen aan activa in eigendom van derden. Daarom nemen we de voorwaarden op 

voor het waarderen van de bijdragen aan activa van derden. 

 

o. De Brandweer waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van 
derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.  
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Waardering van financiële vaste activa  

Hoofdstuk 2 bepaalt dat de Brandweer enkel beschikt over schatkistbankieren met een looptijd ≥ 1 

jaar. 

 

p. De Brandweer waardeert schatkistbankieren aan de hand van de nominale waarde. 

 

3.2 Vlottende activa 
Naast de vaste activa, staan ook de vlottende activa tegen een bepaalde waardering op de balans. 

Hier geldt dat we deze activa per definitie niet activeren, maar afwaarderingen rechtstreeks ten laste 

van de exploitatie brengen. Hieronder staan kort de waarderingsgrondslagen die we hanteren voor 

voorraden, vorderingen en liquide middelen.  

 

Waarderen van voorraden  

De Brandweer beschikt op dit moment niet over voorraden. Het is echter mogelijk dat we in de 

toekomst toch met voorraden gaan werken. Dat betekent dat we deze voorraden op een bepaalde 

manier moeten waarderen. 

 

q. De Brandweer waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de 
afschrijvingen. 

 

Waarderen van uitzettingen 

Liquide middelen zijn de middelen die direct beschikbaar zijn voor de Brandweer om de kosten van 

de verschillende programma’s te dekken. Deze middelen zijn direct opvraagbaar. 

 

r. De Brandweer waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde. 

  

Waarderen van overlopende activa  

De Brandweer heeft in sommige gevallen vorderingen uitstaan bij debiteuren. Deze vorderingen 

bestaan uit de middelen die de Brandweer nog moet ontvangen. 

 

s. De Brandweer waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de 
voorziening dubieuze debiteuren vermelde bedragen. 
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4 Afschrijven van activa   

Artikel 64 lid 3 verplicht ons om af te schrijven op een geactiveerde investering. Afschrijven is te 
omschrijven als het op een methodische wijze – volgens een stelsel dat is afgestemd op de 
toekomstige gebruiksduur – ten laste van de exploitatie brengen van de kosten van het 
kapitaalgoed. In dit hoofdstuk geven wij aan hoe we om gaan met het afschrijven van 
geactiveerde activa.  
 
Methode van afschrijven van activa  
Het BBV staat drie methoden toe voor het afschrijven van activa. De eerste methode is lineaire 
afschrijvingsmethode, waarbij jaarlijks een evenredig deel van de waarde van de activa afboeken. 
Over de resterende boekwaarde berekenen we rente. Dit zorgt voor hoge lasten (rente) in het begin, 
die langzaam afnemen. De tweede is de annuïteiten methode waarbij de maandlasten gelijk blijven 
gedurende het afschrijven van het actief. De derde methode is de degressieve afschrijving waarbij 
een vast percentage van de boekwaarde wordt afgeschreven. Wij hanteren de lineaire methode 
vanwege de lagere rentekosten en de betere weergave van het economisch nut van investeringen. 
 

t. De Brandweer hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa. 

  
Richtlijnen voor het afschrijven van activa  
In lijn met de regelgeving uit het BBV, hanteren we de volgende twee richtlijnen voor het afschrijven 
van activa. Bij uitgangspunt r. geldt dat hiervoor een specifiek besluit van het algemeen bestuur nodig 
is, waarin het algemeen bestuur met redenen omkleed aangeeft waarom zij afwijkt van het 
activabeleid. 
 

u. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur. 

  
Startmoment van afschrijven  
We starten het afschrijven van activa het per 1 januari van het jaar volgend op het moment dat we 
een investering in gebruik nemen of dat we de investering afronden (jaar in gebruik nemen t+1).  
 

v. We starten met het afschrijven van een actief per 1 januari van het jaar volgend op het moment 
van ingebruikname c.q. na afronding van een investering. 

 
Componentenbenadering voor afschrijvingen 
De componentenbenadering houdt in dat we verschillende samenstellende delen van een materieel 
vast actief, afzonderlijk waarderen op basis van het waardeverloop van die individuele delen. Per 
samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen van 
deze benadering, worden afzonderlijke vervangingen opnieuw geactiveerd. 
 

w. De Brandweer kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de 
componentenbenadering. 

 
Omgang met restwaarde 
Aan het eind van de afschrijvingsperiode vertegenwoordigt een actief meestal nog een restwaarde. 
Denk hierbij aan een dienstauto of tankautospuit: deze heeft vaak nog een waarde in het economisch 
verkeer, ondanks het feit dat het voertuig in de boeken afgeschreven is. Ondanks dat schrijven we 
activa af tot 0, omdat dit een meer realistisch beeld geeft over de kapitaallasten en aan het begin van 
een investering de restwaarde lastig in te schatten is. De opbrengsten uit restwaarde verantwoorden 
we in de programma’s. Dit geldt daarmee ook voor bijvoorbeeld het inruilen van auto’s en de 
eventuele korting die daarmee wordt verkregen. 

x. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als 
incidentele baten in de programma’s. 
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Rente 

Over het, in activa, geïnvesteerde vermogen wordt periodiek (op basis van boekwaarde 01-01) rente 

in rekening gebracht (voorfinanciering). De rentetoerekening zal op basis van een prognose van de te 

betalen rente worden berekend aan de hand van onderstaande formule. Wanneer het werkelijke 

rente-omslagpercentage meer dan 25% afwijkt, zal deze worden bijgesteld.  

 

Betaalde rente – ontvangen rente = Saldo rente 

Saldo rente / Netto Waarden Activa = rente-omslag  

 

De rente-omslag mag met een half procentpunt worden afgerond.  

 

Betaalde rente  €        361.291,02    

Ontvangen rente 0 -  

Saldo rente  €        361.291,02  X  

    

Netto Waarden Activa 1-1-2017  €  26.935.931,81  Y  

    

Rente-omslag 1,34% X/Y  

Rentetoerekening  Tussen 1,0-1,5%   

* Basis cijfers over het jaar 2017. Wordt jaarlijks achteraf vastgesteld.  

y. De rentelasten berekenen we vanaf per 1 januari van het jaar volgend op het moment van 
ingebruikname c.q. na afronding van een investering.  

 
Kredieten en investeringen  
Om een investeringskrediet te verkrijgen, dient het Algemeen Bestuur daarover een besluit te nemen. 
Dat kan via de programmabegroting of een begrotingswijziging. De investeringsaanvraag bevat in 
ieder geval:  
 

 Programma en product waartoe de investering behoort; 

 Uitleg of het een vervanging- of uitbreidingsinvestering betreft; 

 De afschrijvingstermijn, inclusief aanvullende motivatie wanneer de termijn afwijkt van de 
 afschrijvingstabel; 

 De wijze van dekking; 

 Jaarlijkse exploitatielasten, d.w.z. de kapitaallasten en overige exploitatiekosten; 

 Liquiditeitsfasering, waarin is aangegeven in welk tempo de investeringsbedragen zullen 
worden aangewend; 

 
Investeringskredieten behoren niet tot een specifiek begrotingsjaar. In de verschillende 
documenten van de Planning & Control cyclus leggen we daarom verantwoording af over de 
voortgang van de kredieten.  
 
Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en 
waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af. Enkel wanneer we onderbouwd 
kunnen aangeven dat handhaving van het krediet noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om het 
krediet te verlengen en over te hevelen naar het volgende dienstjaar. Hierop passen we de 
liquiditeitsfasering van het krediet aan. 
 

z.  Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar 
en waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af. 
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Bijlage 1 – afschrijvingstabellen  
 
In de volgende tabellen zijn de afschrijvingstermijnen van de afzonderlijke objecten opgenomen. 
Omdat investeringen met een aanschafwaarde of verkrijgingsprijs lager dan € 10.000 niet geactiveerd 
worden zal voor sommige objecten gelden dat zij alleen bij bulkaanschaf worden geactiveerd (H 2.2). 

Het BBV kent een stelselwijziging, waarbij bijvoorbeeld een aanvangsmoment van het starten van de 
afschrijvingen wordt gewijzigd, en een schattingswijziging, waarbij de te verwachten gebruiksduur en 
de daaraan gekoppelde afschrijvingstermijn wordt bijgesteld. 

Indien de afschrijvingstermijn wijzigt zal de boekwaarde per die datum worden toegerekend aan de 
resterende te verwachten jaren. Voorbeeld verwerking van een verlengde afschrijvingstermijn.  

Oorspronkelijk afschrijvingsplan  Na het 4e afschrijvingsjaar wordt de afschrijvingstermijn 
verlegd van 10 naar 11 jaar 

Oorspronkelijke 
verkrijgingsprijs 

€ 100.000  Nieuwe termijn  11 jaar 

Oude termijn 10 jaar  Boekwaarde na 4e afschrijvingsjaar € 60.000  

Huidige boekwaarde  € 60.000 (4 jaar 
afgeschreven) 

 Nog af te schrijven  7 jaar (4 van de 11 
jaar afschrijving al 
voltooid) 

afschrijving per jaar € 10.000  Resterende afschrijving per jaar  € 60.000/7= € 8.571.  

 
In de hierna opgenomen tabellen zijn de termijnen weergegeven die BBN (incl. BZ) hanteert. 
 
Afschrijvingstabellen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdrubrieken Subrubrieken Objecten Afschrijvingstermijn

Bedrijfsgebouwen Bouw en verbouwingskosten overname Bouwkundige aanpassingen 20

Bouwkosten Gebouwen 40

Verbouwingskosten Bestrating en hekwerken 20

Keukenblok 15

Noodunits en cabins 10

Renovatie, restauratie, vervanging dakbedekking 20

Gronden en terreinen Gronden en terreinen overname Percelen -

Machines, apparaten en installaties ICT voorziening Desk telefoons 5

Digitale apparastuur en ICT voor Mobiele Commando unit 4

I-pads en tablets 4

LAN Netwerkbekabeling 15

Laptops en notebooks 5

Meerjarige bedrijfsapplicaties/licenties (afhankelijk van termijn) -

Migratiekosten 5

Momo track en trace systeem operationele voertuigen 8

Overige hardware ICT 5

PC desktops en monitoren 5

Smartphones 3

Switches 5

Telefooncentrale 5

Thin clients 5

WAN aansluitkosten 5
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Hoofdrubrieken Subrubrieken Objecten Afschrijvingstermijn

Machines, apparaten en installaties Instrumenten en apparatuur Ademlucht-cilinders 20

Ademlucht-droogkast 10

Ademlucht-gelaatstukken 10

Ademlucht-software 10

Ademlucht-testapparatuur 8

Ademlucht-toestel met reduceer 10

Ademlucht-vulinstallatie/compressor 15

Ademlucht-wasmachine 10

Bepakking - duikwagen 12

Bepakking - grootwatertransport (WTS) 20

Bepakking - hulpverleningsvoertuig 17

Bepakking - redvoertuig 16

Bepakking - tankautospuit 16

Bepakking -waterwagen en tankwagen (WaWa en TW) 16

Dompelpomp 16

Duikapparatuur-cilinders 7

Duikapparatuur-communicatiemiddelen 7

Duikapparatuur-duiktoestel met reduceer 7

Duikapparatuur-masker 7

Duikapparatuur-noodautomaat 7

Duikapparatuur-pakken 7

Duikapparatuur-PSU 5

Duiken-waterkaarten 10

Electrisch redgereedschap 16

Electrisch redgereedschap accu's 8

Explosiegevaarmeter, CO meter en H2S meter 5

Gaspak-taak 12

Handlampen 5

Hefkussens 10

Hefkussens-bedienblok en bedieningsklep 10

Hefkussens-lagedrukslang 10

Hefkussens-luchtslangen 10

Hefkussens-reduceerventiel 10

Hefkussens-slangafsluiter 10

Hefmiddelen, hijsmiddelen en spanketting 10

Hydraulisch redgereedschap-deuropener en pedaalknipper 16

Hydraulisch redgereedschap-DPU 16

Hydraulisch redgereedschap-ram 16

Hydraulisch redgereedschap-schaar 16

Hydraulisch redgereedschap-slangen 10

Hydraulisch redgereedschap-spreider 16

Hydraulisch redgereedschap-testapparatuur 15

Lekdichtkussens met randapparatuur 10

Meetpalen natuurbrandbestrijding 5

Motorkettingzaag (MKZ) en redzaag (RZ) 16

Nevelkogels 16

Oefenmiddelen-knetterkasten en overige ensceneringsmiddelen 8

Oefenmiddelen-rookmachine 8

Oppervlaktereddingsteam (ORT) 5

Overdrukventilator 16

PPMO brandbestrijdingsbaan 10

PPMO hartapparatuur 3

PPMO pop 80 kg 5

PPMO stairmaster 5

Reddingsplatform 16

Reddingsvesten 10

Schuifladders 16

Slanghaspel 10

Staaldraadtakel 16

Stab-fast set 16

Straatwaterkanon 16

Stralingsmeters RAD 2

Stroomaggregaat 16

Uitrukkleding-droogkast 10

Uitrukkleding-was/borstelmachine uitruklaarzen 15

Uitrukkleding-wasmachine uitrukkleding 10

Valbeveiligingsset 10

Waarschuwings- en verkenningsdienst (WVD-taak) 8

Warmtebeeldcamera 8
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Hoofdrubrieken Subrubrieken Objecten Afschrijvingstermijn

Machines, apparaten en installaties Persoonlijke beschermingsmiddelen Chemiepak 10

Uitrukkleding-helmen 7

Uitrukkleding-kleding/overall/jas/broek (bulkaanschaf 2017) 5

Uitrukkleding-kleding/overall/jas/broek (bulkaanschaf vanaf 2018) 10

Uitrukkleding-kleding/overall/jas/broek (bulkaanschaf voor 2017) 7

Uitrukkleding-laarzen (bulkaanschaf 24u-dienst) 5

Uitrukkleding-laarzen (bulkaanschaf vrijwilligers) 7

Machines, apparaten en installaties Verbindingsmiddelen Verbindingsmiddelen-headsets 5

Verbindingsmiddelen-mobile data terminals 8

Verbindingsmiddelen-mobilofoons 7

Verbindingsmiddelen-navigatie 5

Verbindingsmiddelen-portofoons 7

Verbindingsmiddelen-semafoons/pagers 5

Machines, apparaten en installaties Werkmaterieel Aanhanger auto-ambulance 16

Aanhanger gesloten oefenmaterialen 16

Aanhanger open transport 16

Aggregaat 16

Blusstoffen 5

Grootwatertransport (WTS-CO) Containerbak met slangen 20

Grootwatertransport (WTS-DP) Dompelpomp 20

Grootwatertransport (WTS-DPA) Dompelpompaanhanger incl. fiets 20

Grootwatertransport (WTS-SLOA) Slangoprolapparaat 20

Haakarmbak gesloten Ademlucht (ADL) 20

Haakarmbak gesloten Commando unit(COH) 20

Haakarmbak gesloten Decontaminatie (DECO) 20

Haakarmbak gesloten Ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) 20

Haakarmbak gesloten Reddingsmaterialen (RB) 20

Haakarmbak gesloten Schuimblusmiddel (SB) 20

Haakarmbak gesloten Specialistische Hulpverlening (SHB) 20

Haakarmbak gesloten Verlichtingsbak/Waterkanon (LB) 20

Haakarmbak gesloten Verzorging (VZ) 20

Haakarmbak open+kraan/ open+lier (CO) 20

Heftruck 20

Motorspuitaanhanger (MSA) 16

Oefencontainers kleine blusmiddelen en deurprocedures 8

Oefentank Obgeval gevaarlijke stoffen (OGS) 20

Poederblusser P250 (PB) 16

Schuimvormend middel aanhanger (SVM aanhanger) 20

Hoofdrubrieken Subrubrieken Objecten Afschrijvingstermijn

Vervoersmiddelen Vaartuigen Brandweervaartuig inclusief trailer (BRV) 12

Waterongevallen boot inclusief trailer (WO boot) 12

Voertuigen Bakwagen logistiek (BKW) 8

Dienstauto (DA 4x2 en DA 4x4)) 12

Dienstbus (DB 4x2 en DB 4x4) 12

Drukluchtschuim (DLS) 16

Haakarmchassis (HA 4x2 en HA 4x4 en HA 6x2 en HA 6x4) 17

Hulpverleningsvoertuig (HV 4x2+Lier en HV 4x4+lier) 17

Mobiele commando unit (MCU) 20

Personeel en materiaalwagen ( PM BRV/ PM ORT/ PM TVRT/ PM TD) 12

Personeel en materiaalwagen technisch takel team (PM TTT) 12

Redvoertuig Hoogwerker (RV-AL) 16

Redvoertuig Ladderwagen (RV-HW) 16

Tankautospuit (TS 4x2 en TS 4x4) 16

Vrachtauto (VR) 20

Waterongevallen wagen duikploeg (WO wagen) 12

Waterwagen en Tankwagen (WaWa en TW) 16
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Hoofdrubrieken Subrubrieken Objecten Afschrijvingstermijn

Overige materiele vaste activa Inventaris Airco installatie 10

Archiefsysteem en garderobe (systeem met lockers) 20

Audio, video en foto apparatuur 10

Bar 25

Barkrukken en kapstokken 15

Bedmatrassen 24u-dienst 5

Blusdeken, EHBO trommels en kleine blusmiddelen 20

Bureau's, ladenblokken en tafels 15

Bureaustoelen 7

Containers (arbeidshygiëne) 10

Decoratie 20

Gereedschapswagen en gereedschappen 10

Hefkolommen en brug 20

Hogedrukreiniger 10

Hogedrukspuit, (water)stofzuiger en bladblazer 10

Intercom en sleutelkastjes 10

Inventaris-diverse aanschaf 10

Inventaris-overig meubilair 15

Kantinestoelen en vergaderstoelen 10

Kasten groot-middel-klein 20

Kluis 25

Koelkast, diepvries, frituur, magnetron, oven, combimagnetron 10

Koffie automaten 7

Palletwagen, veegwagen en huishoudtrap 10

Papiervernietiger, lamineer-, inbind- en snijapparaat 7

RFID-registratiesysteem 10

Smartboard, Beamer en klok 7

Stellingen en balie 20

Tapinstallatie 15

Technische installaties 20

Televisie, schermen, lichtkrant, DVD-speler 10

Tuinmeubilair 10

Uniformkleding uitgaanstenue (bulkaanschaf) 10

Vaatwasmachine, wasmachine, wasdroger en kookplaat 15

Verlichting-binnen 15

Verlichting-buiten 25

Waszakken (arbeidshygiëne) 3

Waterautomaat 10

Whiteboard, prikbord en flip-over 15



15 
Nota activabeleid – Brandweer Brabant-Noord  
 

 

 

Bijlage 2 – Gehanteerde definities 
(Bron: BBV Notitie Materiele Vaste Activa december 2017) 
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Bijlage 3: Artikelen BBV die betrekking hebben op deze notitie 
(Bron: BBV Notitie Materiele Vaste Activa december 2017) 

  
Artikel 34  
In de balans worden onder de immateriële vaste afzonderlijk opgenomen:  

a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;  
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;  
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.  

 
Artikel 35  
1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:  

a. investeringen met een economisch nut;  
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 
kan worden geheven;  
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  

2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.  
 
Artikel 36  
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:  

a. kapitaalverstrekkingen aan:  
1. deelnemingen;  
2. gemeenschappelijke regelingen;  
3. overige verbonden partijen;  

b. leningen aan:  
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering 
decentrale overheden;  
2. woningbouwcorporaties;  
3. deelnemingen;  
4. overige verbonden partijen;  

c. overige langlopende leningen;  
d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;  
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer;  
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.  

 
Artikel 44  

1. Voorzieningen worden gevormd wegens:  
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, 
doch redelijkerwijs te schatten;  
b. op de balansdatum bestande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;  
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken 
van de die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een 
voorafgaande begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van 
lasten over een aantal begrotingsjaren;  
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing 
wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.  

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, 
onderdeel b.  
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.  

 
Artikel 51  
In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen worden 
berekend. 
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Artikel 52  
1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk 
opgenomen:  

a. gronden en terreinen;  
b. woonruimten;  
c. bedrijfsgebouwen;  
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken;  
e. vervoermiddelen;  
f. machines, apparaten en installaties;  
g. overige materiële vaste activa.  

2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, 
gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor 
zover van toepassing:  

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;  
b. de investeringen of desinvesteringen;  
c. de afschrijvingen;  
d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief;  
e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen;  
f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar.  

 
Artikel 52a  

1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het 
verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, 
onderdeel b, in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken:  

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;  
b. de ontvangen bedragen;  
c. de vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen;  
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.  

2. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het 
verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 
40a, onderdeel a in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken:  

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;  
b. de toevoegingen;  
c. de ontvangen bedragen;  
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.  

 
Artikel 52b  
De aard en omvang van de aangebrachte dan wel geraamde waardeverminderingen van de leningen 
vorderingen, bedoeld in artikel 63, achtste lid, van de vaste activa, bedoeld in artikel 65, eerste lid, en 
van de deelnemingen en voorraden, bedoeld in artikel 65, tweede lid, worden in de toelichting op de 
balans opgenomen. 
  
Artikel 59  

1. Alle investeringen worden geactiveerd.  
2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde 
niet geactiveerd.  

 
Artikel 60  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien:  

a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;  
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat;  
c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en;  
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  
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Artikel 61  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien:  

a. er sprake is van een investering door een derde;  
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;  
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 
overeengekomen en;  
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie 
onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen 
met de investering.  

 

Artikel 62  
1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.  
2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie staan 
met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht.  
3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, 
onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
onder b.  

 
Artikel 63  

1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.  
3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel 
van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief 
kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.  
4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als 
verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen 
registratiewaarde.  
5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe 
bestemming in de toelichting op de balans opgenomen.  
6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de 
activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer.  
7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van 
voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.  
8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen 
en vorderingen verrekend.  

 
Artikel 64  

1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.  
2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere 
grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van 
de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht 
gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en lasten aan de hand 
van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.  
3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een 
stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.  
4. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 
bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.  
5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 
bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.  
6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is 
de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden 
wordt verstrekt.  
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Artikel 65  
1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk 
van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.  
2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de 
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
3. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van 
buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.  
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 1 

Steller : K. Boot Onderwerp : 

Wijziging bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 
Meldkamer Oost-Brabant 

Algemene toelichting   

In zijn vergadering op 24 januari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord besloten om de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-
Brabant aan te gaan, spoedig gevolgd door de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de 
Korpsleiding van de Nationale Politie. In deze per 1 januari 2018 van kracht zijnde overeenkomst 
is de governance op hoofdlijnen beschreven van de Meldkamer Oost-Brabant, na samenvoeging 
van de huidige meldkamers ambulancezorg, brandweer en politie in de Veiligheidsregio’s Brabant-
Zuidoost en Brabant-Noord.  
 
Met het oog op de verbouwing van het gebouw aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch waarin de 
Meldkamer Oost-Brabant zal worden gevestigd is in 2017 het oorspronkelijk aan de Gruttostraat 
gevestigde Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord tijdelijk verplaatst naar de ruimten 
van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. Hoewel de verbouw-
werkzaamheden volgens plan verliepen en inmiddels zijn opgeleverd moest de ingebruikname 
worden uitgesteld vanwege de ontstane landelijke vertraging in de uitrol van de meldkamer ICT. 
Inmiddels heeft de minister van Justitie en Veiligheid ons bericht dat de landelijke oplevering van 
het vernieuwde C2000 opnieuw tot nader order is uitgesteld. De Bestuurlijke Adviescommissie 
Meldkamer Oost-Brabant beraadt zich of de tijdelijke co-locatie van de meldkamers van beide 
veiligheidsregio’s in het gebouw van de politie in Eindhoven langer zal worden voortgezet of dat de 
Meldkamer Oost-Brabant tot het beschikbaar komen van het vernieuwde C2000 eerst op het oude 
C2000 zal worden aangesloten. Gestreefd wordt om hierover medio november 2018 duidelijkheid 
te kunnen geven.  
 
Zoals bekend zal de Veiligheidsregio Brabant-Noord mede ten behoeve van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost tot de officiële overdracht van het beheer aan de bij de Nationale Politie onder te 
brengen Landelijke Meldkamersamenwerking uitvoering geven aan de in artikel 35 Wet veilig-
heidsregio’s gegeven verplichting. Deze verplichting betreft de instelling en instandhouding van 
een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige 
hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambu-
lancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, 
als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van 
de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer. 
 
Om te voorkomen dat medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost binnen enkele jaren 
twee maal van werkgever zouden moeten wijzigen was in eerste instantie afgesproken om deze 
medewerkers na totstandkoming van de Meldkamer Oost-Brabant weliswaar samen te voegen 
met de medewerkers van de Meldkamer Brandweer binnen de Meldkamer Oost-Brabant, doch in 
dienst te houden bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Inmiddels is duidelijk dat na de in 2021 
of later voorziene totstandkoming van de Landelijke Meldkamersamenwerking, waarvoor  
overigens het wetgevingstraject pas onlangs is opgestart, medewerkers van de brandweermeld-
kamer binnen de Meldkamer Oost-Brabant in dienst zullen blijven van de veiligheidsregio’s. Eerder 
hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen besloten om hun meldkamermedewerkers ook in 
eigen dienst te houden. Belangrijkste redenen hiervan zijn de noodzaak van blijvende inhoudelijke 
functionele verbindingen tussen de meldkamers politie, brandweer en ambulancezorg en het door 
hen te ondersteunen primaire proces in de betreffende zorgketens om burgers in nood zo goed 
mogelijk te kunnen helpen. Tegen deze achtergrond verviel de noodzaak om de overdracht van 
meldkamermedewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar de Veiligheidsregio 
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Brabant-Noord nog langer uit te stellen. Een afzonderlijk voorstel tot overdracht van de van 
meldkamermedewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord zal u daartoe worden aangeboden. 
 
Op dit moment is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vergunninghouder ambulancezorg 
Brabant-Zuidoost. Omdat de GGD Brabant-Zuidoost feitelijk met de uitvoering van de 
ambulancezorg in Brabant-Zuidoost is belast en overigens ook betrokken is bij de vorming van de 
Meldkamer Oost-Brabant wil de GGD Brabant-Zuidoost ook als partij in de 
samenwerkingsovereenkomst betrokken worden. 
 
In bijgaande gewijzigde samenwerkingsovereenkomst zijn de hiertoe noodzakelijke wijzigingen 
(zie aanhef, considerans, artikel 1, lid 2, artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2 onder e en lid 4, artikel 4, lid 
1, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 2 onder c. en d,  artikel 11 en ondertekening) (zie geel gemarkte 
teksten) aangebracht.     
 
De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant adviseert voor om de voorgestelde 
wijziging van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant” 
overeenkomstig het voorgelegde concept te wijzigen. 
  

Procesgang 

Processtap Datum 

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 
(schriftelijke adviesronde) 

Week 38 

Ambtelijke regiegroep veiligheidsregio (advies) 
20 september 
2018 

Veiligheidsdirectie Brabant-Noord (advies) 1 oktober 2018 

Dagelijkse besturen Veiligheidsregio’s Brabant-Zuid-Oost, 
Brabant-Noord, Regionale Ambulancevoorziening Brabant-
Midden-West-Noord, GGD Brabant-Zuidoost, politie (advisering) 

24 oktober c.a. 
2018 

 
Algemene Besturen Veiligheidsregio’s Brabant-Zuid-Oost, 
Brabant-Noord, Regionale Ambulancevoorziening Brabant-
Midden-West-Noord, GGD Brabant-Zuidoost, politie 
(besluitvorming) 

7 november c.a. 
2018 

Voorstel 
 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld om te besluiten 

om de “Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant” zoals voorgesteld te 

wijzigen. 

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

Bijlage(s) 
Gewijzigde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 
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Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 

De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de politie, de 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, hiertoe mede vertegenwoordigd door de 

GGD Brabant-Zuidoost en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

hierna te noemen “gezamenlijke partijen”. 

Overwegende dat ingevolge het op 16 oktober 2013 van kracht geworden “Transitieakkoord 

meldkamer van de toekomst” een landelijke meldkamerorganisatie op tien locaties tot stand zal 

worden gebracht; 

dat de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord met 

goedkeuring van de minister van Veiligheid en Justitie hebben besloten dat op één van deze 

locaties, te weten de locatie Gruttostraat 10 te ’s-Hertogenbosch, de Meldkamer Oost-Brabant tot 

stand zal worden gebracht door samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-

Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord; 

dat de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost krachtens de “Beslisnotitie 

heroriëntatie landelijke meldkamer” door de minister van Veiligheid & Justitie zijn gevraagd om 

samen met de eenheid Oost-Brabant van de politie en de Regionale Ambulancevoorzieningen 

Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord vooruitlopend op de in het Transitieakkoord 

meldkamer van de toekomst voorziene overdracht van het beheer aan de politie na 2020 de 

Meldkamer Oost-Brabant tot stand te brengen; 

dat de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant Landelijke 

Meldkamerorganisatie is belast met de advisering van de gezamenlijke partijen en de regionaal 

kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant over de totstandkoming van de Meldkamer Oost-Brabant 

en de voorbereiding van de in het “Transitieakkoord meldkamer van de toekomst” voorziene 

overdracht aan de Nationale Politie; 

dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 6 juli 2017, het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 7 juli 2017 en het Algemeen Bestuur van de 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord en de Korpsleiding van de 

Nationale Politie het Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant inclusief de daarin opgenomen 

omschrijving van de governance en de verdeling van de exploitatiekosten van de Meldkamer 

Oost-Brabant over de samenwerkende partijen hebben vastgesteld; 

gelet op het bepaalde in artikel 19 en 35 Wet veiligheidsregio’s, in de artikelen 3.6 en 9.3 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en artikel 4 van de Gemeenschap-

pelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Komen het volgende overeen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Gemeenschappelijke taken: Taken gericht op de ondersteuning en het bevorderen van de 

doorontwikkeling naar de Landelijke Meldkamerorganisatie van de multidisciplinaire 

opschaling, de technische ondersteuning en instandhouding van de huisvesting en de daarin 

aangebrachte voorzieningen, op de ondersteuning op het gebied van gezamenlijke 

informatie- en communicatietechnologie, financieel en administratief beleid en beheer, 

managementinformatie, sturing, beleidsadvisering, overige bedrijfsvoeringstaken en van de 

multidisciplinaire samenwerking binnen de Meldkamer Oost-Brabant. 

 

2. Meldkamers Ambulancezorg: Onderdelen van de Meldkamer Oost-Brabant  die met de 

intake van 112 meldingen en de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten 

behoeve van de ambulancezorg van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-

Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord in het gebied van de Veiligheidsregio’s Brabant-

Zuidoost en Brabant-Noord zijn belast.  

 

3. Meldkamer Brandweer: Onderdeel van de Meldkamer Oost-Brabant dat met de intake van 

112 meldingen en de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten behoeve van 

de brandweer en met de uitvoering van de multidisciplinaire taken in het kader van de 
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opschaling ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio’s 

Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord is belast.  

 

4. Meldkamer Politie: Onderdeel van de Meldkamer Oost-Brabant dat met de intake van 112 

meldingen en met de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten behoeve van 

de eenheid Oost-Brabant van de politie is belast. 

 

5. Veiligheidsregio’s: De Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord. 

 

6. Vergunninghouders ambulancevervoer: De Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-

Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord. 

 

7. Politie: Eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie.  

Artikel 2 Overdracht van de meldkamer- en gemeenschappelijke taken 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de 

taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 10 onder g van de Wet veiligheidsregio’s op 

aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. De medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost die met de uitvoering van taken 

zijn belast ten behoeve van de Gemeenschappelijk Meldkamer Brabant-Zuidoost en na de 

vorming van de Meldkamer Oost-Brabant met taken voor laatstgenoemde meldkamer blijven 

in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

2. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de 

beheerstaken met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg Brabant-Zuidoost op aan het 

Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost 

Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

3. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt zorg voor een goede 

uitvoering van de taken van de Meldkamer Oost-Brabant en de daarvan deel uitmakende 

Meldkamer Brandweer. 

 

Artikel 3 Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt de Bestuurlijke 

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant in. 

2. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant bestaat uit: 

a. het door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan te wijzen 

bestuurslid, die tevens de functie van voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie 

Meldkamer Oost-Brabant vervult; 

b. het door het door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te 

wijzen bestuurslid; 

c. de directeuren Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord; 

d. de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie welke 

overeenkomstig artikel 9.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Brabant-Noord tevens met de uitvoering van de taken genoemd in artikel 3.6, tweede lid 

van deze gemeenschappelijke regeling is belast; 

e. de directeur Regionale Ambulancevoorziening GGD Brabant-Zuidoost en directeur 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 

f. de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te wijzen 

ambtelijk secretaris. 

3. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant vergadert jaarlijks tenminste 3 

maal. 

4. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant kan anderen uitnodigen de 

vergaderingen als adviseur bij te wonen. In elk geval wordt de vertegenwoordiger van het 

Programma Landelijke Meldkamersamenwerking als adviseur voor de vergaderingen van de 

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant uitgenodigd. 

5. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant is belast met het adviseren van 

het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord over: 
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a. de uitvoering van deze overeenkomst; 

b. het beleid, uitvoering en beheer van de aan de Meldkamer Oost-Brabant opgedragen 

gemeenschappelijke taken; 

c. de onderlinge afstemming van de taakuitvoering op het gebied van meldkamertaken 

door brandweer, politie en ambulancezorg; 

d. het beleid, de uitvoering en het beheer van de aan de Meldkamer brandweer 

opgedragen taken.  

6. De Bestuurlijke adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant is belast met het adviseren van de 

gezamenlijke partijen over wijziging of ontbinding van deze overeenkomst. 

7. Ter uitvoering van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel brengt de Bestuurlijke 

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant advies uit over het programma Meldkamer Oost-

Brabant tijdens de totstandkomingsprocessen van het beleidskader, de programmabegroting, 

de bestuursrapportage, de jaarverantwoording en het regionaal beleidsplan van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

8. De Bestuurlijke adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant kan zich ten behoeve van het 

uitbrengen van het in het vorige lid genoemde advies laten adviseren door een door haar in te 

stellen financiële adviesgroep bestaande uit de controllers van de Meldkamer Oost-Brabant 

en van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en ambtelijke financieel adviseurs namens de in 

deze overeenkomst samenwerkende partijen.  

9. Voor zover het door de Bestuurlijke Adviescommissie geformuleerde advies niet unaniem 

wordt uitgebracht worden van het advies afwijkende opvattingen daarin opgenomen. 

10. Elk door de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant uitgebracht advies gaat 

ter kennisname tevens naar het Dagelijkse Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 

de Dagelijkse Besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en 

Brabant Midden-West-Noord en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het Korps 

Nationale Politie.  

 

Artikel 4 Zienswijzeprocedure  

1. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord legt met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 34, 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de 

ontwerpen van het beleidskader, de programmabegroting, de bestuursrapportage, de 

jaarverantwoording en het regionaal beleidsplan voor het geven van een zienswijze over het 

programma Meldkamer Oost-Brabant voor aan de Dagelijks Besturen van de Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost, van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, van de 

Regionale Ambulancevoorziening  Brabant Midden-West-Noord en aan de politiechef van de 

eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie.   

2. De uitgebrachte zienswijzen als bedoeld in het eerste lid worden door het Algemeen Bestuur 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord meegewogen bij het vaststellen van het beleidskader, 

de programmabegroting, de bestuursrapportage en de jaarverantwoording van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord.   

3. Indien het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het Algemeen Bestuur 

van dit openbaar lichaam voorstelt om een van één of meer uitgebrachte zienswijzen als 

bedoeld in het eerste lid afwijkend besluit te nemen, vindt met het oog op het bereiken van 

overeenstemming eerst overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en het Dagelijks Bestuur 

of de Dagelijkse Besturen van de partijen die deze zienswijze(n) hebben ingediend.  

 

Artikel 5 Taken Meldkamer Oost-Brabant 

1. De Meldkamer Oost-Brabant beschikt over een gemeenschappelijke organisatie die 

uitvoering geeft aan de gemeenschappelijke taken.  

2. De Meldkamer Oost-Brabant ondersteunt de veiligheidsregio’s, politie en vergunninghouders 

ambulancevervoer in de uitvoering, het beheer en de ondersteunende processen van de 

monodisciplinaire en multidisciplinaire meldkamertaken. 
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Artikel 6 Andere taken 

1. Aan de Meldkamer Oost-Brabant kunnen door één of meer veiligheidsregio’s, 

vergunninghouders ambulancevervoer of de politie andere dan de in artikel 5 genoemde 

taken worden opgedragen. 

2. De uitvoering van taken, opgedragen op grond van het eerste lid: 

a. dient de behartiging van het belang, genoemd in artikel 5; 

b. geschiedt voor zover niet opgenomen in deze overeenkomst, op verzoek van de 

betreffende veiligheidsregio, de politie of vergunninghouder ambulancezorg; 

c. wordt schriftelijk (nader) vastgelegd tussen de directeur Meldkamer Oost-Brabant en de 

betreffende veiligheidsregio, politie of vergunninghouder ambulancevervoer.   

3. De schriftelijke vastlegging van de taken als bedoeld in het eerste en tweede lid  betreffen in 

ieder geval: 

a. de diensten of prestaties van de Meldkamer Oost-Brabant; 

b. de hoogte en toerekening van de kosten en de duur van de taakuitvoering; 

c. de toewijzing van specifieke bevoegdheden; 

d. de opzegtermijn van de dienstverlening. 

 

Artikel 7 Afstemming op directieniveau 

1. Ten behoeve van de taakuitvoering door de Meldkamer Oost-Brabant overleggen de 

Directeuren Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord, de Directeuren 

Ambulancezorg Brabant-Zuidoost, Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant Midden-

West-Noord  en Brabant-Zuidoost en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het 

Korps Nationale Politie regelmatig in het Directeurenoverleg Meldkamer Oost-Brabant. 

2. Het Directeurenoverleg  Meldkamer Oost-Brabant voert regelmatig overleg met de directeur 

Meldkamer Oost-Brabant over de taakuitvoering door de Meldkamer Oost-Brabant. 

3. De directeur Meldkamer Oost-Brabant rapporteert aan de Bestuurlijke Adviescommissie 

Meldkamer Oost-Brabant en aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord. 

4. De veiligheidsregio’s, de politie en de vergunninghouders ambulancevervoer stemmen 

afzonderlijk of gezamenlijk voorgenomen nieuw beleid of wijziging van bestaand beleid in 

relatie tot meldkamertaken in een zo vroeg mogelijk stadium af met de directeur Meldkamer 

Oost-Brabant. 

5. De directeur Meldkamer Oost-Brabant stemt voorgenomen nieuw beleid of wijziging van 

bestaand beleid met betrekking tot de Meldkamer Oost-Brabant met mogelijke gevolgen voor 

de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s en/of de politie en/of de vergunninghouders 

ambulancevervoer in een zo vroeg mogelijk stadium met het Directeurenoverleg Meldkamer 

Oost-Brabant af.   

6. De veiligheidsregio’s, politie en vergunninghouders ambulancevervoer kunnen afzonderlijk 

en/of in daartoe te sluiten dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk afspraken maken 

met de Meldkamer Oost-Brabant over de uitwerking van de opgedragen taken en besluiten, 

implementatie van wettelijke voorschriften, de gewenste kwaliteit van de Meldkamer Oost-

Brabant, samenwerking binnen de Meldkamer Oost-Brabant en over samenwerking met de 

veiligheidsregio’s, de politie en de vergunninghouders ambulancevervoer op het gebied van 

informatievoorziening en meldkamerpreparatie.    

Artikel 8  Bijdragen van de deelnemende partijen kosten specifieke ruimten en  

 gemeenschappelijke kosten Meldkamer Oost-Brabant  

 

1. De exploitatiekosten van de Meldkamer Oost-Brabant worden met ingang van 2018 als volgt 

tussen de partijen verdeeld: 

a. Het aandeel van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

bedraagt € 131.000 per jaar.  
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b. Het bedrag genoemd in het eerste lid onder a wordt jaarlijks geïndexeerd conform het 

bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-

Noord 2014 waarbij 2018 peiljaar is. 

 

2. De overige exploitatiekosten van de Meldkamer Oost-Brabant worden als volgt verdeeld: 

a. Het aandeel van de eenheid Oost-Brabant Korps Nationale Politie bedraagt 63,6%.  

Dit percentage is als volgt te specificeren, voor de specifieke ruimten ten behoeve van 

de Nationale Politie is het aandeel 18,0% en voor de Meldkamer Politie is het aandeel 

45,6%. 

b. Het aandeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de exploitatie bedraagt 20,0%. 

Dit percentage is als volgt te specificeren, voor de specifieke ruimten ten behoeve van 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord is het aandeel 2,80%, voor de Meldkamer Brandweer 

is het aandeel 11,47% en voor de Meldkamer Ambulancezorg is het aandeel 5,73%.  

c. Het aandeel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in de exploitatie bedraagt 16,4% 

8,2%. 

d. Het aandeel van de GGD Brabant-Zuidoost bedraagt 8,2%.   

Artikel 9 Geschillen 

1. Alle geschillen die over de uitvoering van deze overeenkomst mochten ontstaan zullen 

worden beslecht door een arbitragecommissie. 

2. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden, te weten één lid dat door de partij(en) wordt 

aangewezen die het geschil aanhangig heeft of hebben gemaakt, één lid dat door het 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt aangewezen en een 

voorzitter die door deze partijen gezamenlijk wordt aangewezen. 

3. De arbitragecommissie wordt ondersteund door een secretaris die door de 

arbitragecommissie wordt aangewezen. 

4. Een geschil als bedoeld in het eerste lid wordt door de betrokken partij aanhangig gemaakt 

door schriftelijke toezending aan alle in deze overeenkomst samenwerkende partijen van de 

omschrijving van het geschil, de beweegredenen voor het verzoek tot arbitrage en van wat 

wordt gevorderd. 

5. De arbitragecommissie komt in ’s-Hertogenbosch bijeen.  

6. Op de arbitrage naar aanleiding van aan de arbitragecommissie voorgelegde geschillen is het 

bepaalde in het vierde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing. 

7. Het oordeel van de arbitragecommissie is bindend voor alle betrokken partijen.   

8. De kosten van arbitrage worden evenredig verdeeld over de partijen die bij het geschil 

betrokken zijn. 

Artikel 10 Wijziging en Ontbinding van de overeenkomst 

1. Op verzoek van één of meer partijen en met instemming van alle partijen kan deze 

overeenkomst  worden gewijzigd of ontbonden. 

2. De partij die wijziging of ontbinding van deze overeenkomst wenst richt zich tot de voorzitter 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

3. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant brengt advies uit aan de 

gezamenlijke partijen over de wenselijkheid van de voorgestelde wijziging of over de 

gevolgen van de voorgestelde ontbinding waarna de afzonderlijke partijen tot wijziging of 

ontbinding van de overeenkomst besluiten. 

4. Indien de wijziging van de overeenkomst voortijdige beëindiging van de dienstverlening door 

de Meldkamer Oost-Brabant tot gevolg heeft vindt verrekening van de eventuele 

desintegratiekosten plaats. Daarbij geldt tenzij de bij het geschil betrokken partijen anders 

besluiten als uitgangspunt dat de partij die de dienstverlening voortijdig beëindigt, de kosten 

draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van die beëindiging en dat de overige deelnemers 

daarvan geen financieel nadeel ondervinden.  

5. Deze overeenkomst vervalt van rechtswege als gevolg van een wettelijke maatregel met 

betrekking tot wijziging, beëindiging of overdracht van de taken van de Meldkamer Oost-

Brabant.  
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Artikel 11 In werking treden van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019. 

2. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als: “Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 

Meldkamer Oost-Brabant”. 

 

 

 

Eindhoven, (datum) ’s-Hertogenbosch, (datum)  
 
 
 
 

 

J.A. Jorritsma, 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

drs. J.M.L.N. Mikkers, 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 
 
 

 

Eindhoven, (datum) ’s-Hertogenbosch, (datum)  
 
 
 
 

 

M. van Dongen-Lamers, 
Voorzitter Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant-Zuidoost 

M. Hendrikx, 
Voorzitter Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-Noord 

 
 
 

 

’s-Hertogenbosch, (datum)   
 
 
 
 

 

F.J. Heeres, 
Chef eenheid Oost-Brabant Nationale Politie  
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : - 

Steller : D. Burg / A. Hellings Onderwerp : Positie en koers meldkamer Brandweer Oost-Brabant (MKBOB) 

 

Algemene toelichting  

De samenwerking en –op termijn– de samenvoeging van de meldkamers van BN en BZO is inmiddels in een 
stadium beland waarin het nodig is om op basis van de in het samenvoegingsplan MKOB vermelde 
uitgangspunten voor een geïntegreerd monodisciplinaire meldkamer Brandweer de koers aan te geven.  

Uitgangspunten meldkamer Brandweer, volgens 

het samenvoegingsplan MKOB (juli 2017)  
In de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant is het volgende vastgelegd: 

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de taken 
en bevoegdheden als bedoeld in artikel 10 onder g van de Wet veiligheidsregio’s op aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de 
beheerstaken met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg Brabant-Zuidoost op aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt zorg voor een goede 
uitvoering van de taken van de Meldkamer Oost-Brabant en de daarvan deel uitmakende 
Meldkamer Brandweer. 

 
 
In het samenvoegingsplan staat over de meldkamer brandweer in paragraaf 7.3.2 o.m. het volgende: 

 Visie 
De beide korpsen hebben samen besloten om toe te werken naar één Meldkamer Brandweer Oost-Brabant, 
waarschijnlijk in mei 2018 (afhankelijk van de datum van verhuizing naar 's-Hertogenbosch). Deze 
meldkamer neemt meldingen aan, verwerkt ze en geeft ze uit, ondersteunt de Operatie Rood Vakmanschap 
en is op termijn inpasbaar in de landelijke structuur van meldkamers brandweer binnen de Landelijke 
Meldkamerorganisatie.  

 Formatie MKB 
De tafelbezetting, het aantal centralisten dat nodig is om de meldtafels te bedienen, bepaalt in belangrijke 
mate de formatie. Nu is deze bezetting: twee centralisten per regio. De samengevoegde MKB kan volstaan 
met een reguliere tafelbezetting van drie centralisten. Vanwege de nevenwerkzaamheden van de centralisten 
(noodzakelijk voor het bedienen van twee verschillende regio’s) zal de bezetting tijdens kantooruren iets 
hoger moeten zijn. Dat leidt tot een uiteindelijke formatie van 24 fte - één centralist de klok rond aan de 
meldtafel vereist 8 fte - exclusief de leidinggevende en noodzakelijke ondersteuning (zie hieronder). Door 
landelijke en regionale harmonisatieprocessen, mede gevolg van de doorontwikkeling naar de LMO, zal de 
formatie waarschijnlijk verder kunnen inkrimpen. 

 Schaal 
Het landelijk functieprofiel centralist brandweer, dat nu in ontwikkeling is, wordt leidend voor het gewenste 
niveau van de centralisten brandweer in de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. De functie van centralist 
valt voorlopig in schaal 8. De definitieve inschaling is afhankelijk van het landelijk functieprofiel, dat nog in 
ontwikkeling is. 

 Aansturing 
Vanaf medio 2018 krijgt de Meldkamer Brandweer een eenhoofdige aansturing. Deze functie valt voorlopig 
onder dezelfde schaal als die van leidinggevenden van de meldkamers brandweer en ambulancezorg.  

Voorstel 

AGP 10      
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 Ondersteuning 
Brandweer, politie en ambulancezorg krijgen op een aantal vlakken collectieve ondersteuning. Die 
ondersteuning moet, wat betreft de meldkamer Brandweer, vooral zorgen voor een adequate planning, 
adequaat functioneel beheer, een goede aansluiting van de meldkamer op de brandweerkorpsen van beide 
veiligheidsregio's en het organiseren van vakbekwaamheid bij centralisten. Die kunnen een deel van deze 
ondersteuning als neventaak uitvoeren. Daarnaast is er behoefte aan twee ondersteuners/stafmedewerkers 
die de leidinggevende ondersteunen bij het functioneel beheer (indicatie schaal 9) en coördinatie van de 
diverse werkzaamheden (indicatief schaal 10). 

 Conclusie 
Het nu onmogelijk de formatie definitief te schetsen. Die is namelijk afhankelijk van factoren die buiten de 
Meldkamer Brandweer liggen. Wel is de verwachting dat de formatie in de toekomst kleiner is dan nu 
geschetst. Uiterlijk in 2017 wordt een definitieve versie van de Businesscase Meldkamer Brandweer Oost 
Brabant bestuurlijk geagendeerd; de hier genoemde formatie en financiële vertaling zijn indicatief.  
 

Formatie Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 

Functie 

schaal 

(indicatief) 

formatie 

in fte’s 

operationeel leidinggevende 11 1 

stafmedewerker/coördinator 10 1 

stafmedewerker/functioneel beheerder 9 1 

centralist, incl. neventaken 8 24 

Totaal  27 

Stand van zaken  
We hebben tot nu toe het standpunt ingenomen dat de afzonderlijke meldkamers, ieder op hun eigen terrein, 
de samenwerking –en op termijn de samenvoeging– verder vormgeven.  
Ook is gesteld dat het niet wenselijk is dat de overdracht van het personeel in fases te laten gebeuren (eerst 
naar één kolom (brandweer of ambulance) en uiteindelijk onder de vlag van de politie in 2020). Elke 
overdracht personeel is tijdrovend en kostbaar in verband met de harmonisering van arbeidsvoorwaarden. 
Inmiddels is duidelijk geworden op basis van de voorgestelde wetswijzigingen dat: 

 De politie de uitvoering van de meldkamerfunctie niet integraal op zich zal nemen; 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de ambulancezorg ligt bij 
de regionale ambulancevoorzieningen (wordt benoemd in de Twaz). 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de 
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van de 
veiligheidsregio (wordt benoemd in de Wvr). 

 De politie kan de meldkamerfunctie op de meldkamer voor de brandweertaak uitvoeren. Hiertoe 

wordt in de Wvr opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de 
veiligheidsregio’s in overeenstemming met de politie kunnen besluiten dat de politie op de 
betreffende meldkamer de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak uitvoert. 

Stand van zaken Brandweer 
De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Brandweer ligt op schema. De medewerkers werken 
samen op één locatie en vanaf 1 januari jl. zijn zij ook bevoegd en in staat om elkaars meldingen te 
verwerken. Hiermee komt de daadwerkelijke integratie in zicht. Eind 2017 is een eenhoofdige leiding (voor 
VRBN en VRBZO gezamenlijk) bereikt. Ook is het aantal medewerkers, via natuurlijk verloop, op het 
gewenste aantal uitgekomen. 
De eerder beoogde landelijke en regionale harmonisatie van de processen, mede als gevolg van de 
doorontwikkeling naar de LMO zijn voorlopig van de baan. Hierdoor zal de formatie van de meldkamer 
Brandweer in de nabije toekomst niet verder inkrimpen, dit in tegenstelling tot de in het samenvoegingplan 
(juli 2017) uitgesproken verwachting hierover. 

Herbezinning op de koers van de Brandweer 
De stappen die binnen Oost-Brabant zijn gezet in de richting van gemeenschappelijke meldkamer Brandweer 
komen door hiervoor geschetste stand van zaken in een ander daglicht te staan. Nu de meldkamerfunctie 
van de Ambulance blijft bestaan en ook de multi-intake van de baan is, bestaat er op dit moment bij de 
Brandweer niet de behoefte om de meldkamerfunctie van de Brandweer aan de Politie over te dragen.  
 
Omdat in het samenvoegingsplan MKOB is afgesproken dat, naast het beheer van de MKOB, ook het beheer 
van de samengevoegde meldkamers Brandweer bij VRBN komt te liggen. Ligt het voor de hand om nu al het 
meldkamerpersoneel van de Brandweer in dienst te laten treden van VRBN. Daardoor is er niet alleen sprake 
van een eenhoofdige leiding, maar ook van eenduidig beleid en gelijke arbeidsvoorwaarden. 
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Stand van zaken Ambulance 
Binnen de meldkamer ambulance is er –conform het samenvoegingsdocument– nu niet de intentie om tot 
gemeenschappelijke meldkamer Ambulance te komen. Het ambulancepersoneel van VRBZO zal per 1 
januari 2019 overgaan naar de GGD Brabant-Zuidoost. 

Stand van zaken Meldkamer Oost-Brabant 
Organisatorisch bestaat de Meldkamer Oost-Brabant uit twee teams, het Bedrijfsbureau en het team Lokaal 
Beheer. Deze teams vallen, conform afspraak, onder de Nationale Politie. Op dit moment zijn er in deze 
teams nog medewerkers werkzaam die in dienst zijn bij VRBZO. 
 
We ervaren hierin wel een probleem waar de politieorganisatie (als gevolg van eerder genoemde landelijke 
reorganisatie) geen (extern) personeel mag aannemen. Een logisch uitgangspunt tegen de achtergrond van 
de landelijke reorganisatie en de daarmee gepaard gaande boventalligheid van personeel. 
 
In het geval van een overdracht van werkzaamheden (van VRBZO naar Politie) is het een algemeen 
aanvaarde regel dat het personeel –conform het principe van ‘mens volgt werk’– overgedragen wordt. 
Vanwege de afspraken binnen de politieorganisatie kan deze overdracht momenteel slechts op 
detacheringsbasis (en dus tegen een extra kosten nl. 21% BTW) plaatsvinden. 

Overwegingen  
We willen er naar streven dat periodes van onzekerheid voor het personeel niet te lang duren. En nu de 
samenwerking al ver gevorderd is worden de onderlinge verschillen in beleid en in arbeidsvoorwaarden 
eerder als knelpunt aangemerkt.  

Fiscaal knelpunt 
Een ander knelpunt t.a.v. het personeel heeft betrekking op de verschuldigde BTW (21%) over de loonkosten 
in geval het personeel in dienst blijft van de huidige werkgevers, wat een kostenverhogend effect heeft. Met 
de belastingdienst is overleg gevoerd en mogelijk wordt voor eind oktober nog besloten dat de meldkamers 
niet Btw-plichtig zijn. 
Mocht deze duidelijkheid er niet zijn dan hebben VRBN en VRBZO een overeenkomst voor een 
kostenverdeling opgesteld, waardoor de Btw-plicht sowieso vervalt. Deze overeenkomst ‘kosten voor gemene 
rekening’ is ook afgestemd met de belastinginspecteur en akkoord bevonden. 
Deze laatste optie heeft niet de voorkeur omdat de daarin overeengekomen verdeelsleutel later bijna niet 
meer te wijzigen is.  

Advies Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 
Op 9 april heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant het volgende advies uitgebracht: 

 In te stemmen met de voorgestelde koers. 

 In te stemmen met het principe om de brandweercentralisten met ingang van 1 januari 2019 in 
dienst te laten treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 De Projectgroep Meldkamer Brandweer Oost-Brabant opdracht te geven met een uitgewerkt 
voorstel te komen om alle brandweercentralisten met ingang van 1 januari 2019 in dienst te laten 
treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Plan van aanpak 
VRBZO wil per 1 januari 2019 haar meldkamerpersoneel Brandweer overdragen aan VRBN. De projectgroep 
‘meldkamer brandweer Oost-Brabant randvoorwaardelijk’ heeft een plan van aanpak opgesteld om per 
1 januari 2019 de meldkamer brandweer Oost-Brabant te realiseren onder het beheer van VRBN.  
Onderdeel van dit plan zijn afspraken over de financiering, de verdeling van de kosten, 
verantwoordelijkheden, risico’s, aanpassing van de begroting, mandatering, medezeggenschap enz. enz.  
Dit plan zal vervolgens aan de aan de Bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Brabant LMO en aan de besturen 
van de beide Veiligheidsregio’s ter instemming worden voorgelegd. 

Aanpassen Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 
In artikel 2 lid 2, staat het volgende: 
De medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost die met de uitvoering van taken zijn belast ten 
behoeve van de Gemeenschappelijk Meldkamer Brabant-Zuidoost en na de vorming van de Meldkamer 
Oost-Brabant met taken voor laatstgenoemde meldkamer blijven in dienst van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. 
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Dit artikel zal bij de eerstvolgende aanpassing van de overeenkomst worden geschrapt. 
 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
In de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst MKOB is al opgenomen dat de uitvoerende bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de meldkamer Brandweer is belegd bij het bestuur van VRBN. Hiermee zal de 
governance voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (hierna: MKBOB) via dezelfde lijnen verlopen als 
de governance van MKOB. 
Dit betekent dat de bestuurlijke adviescommissie – met vertegenwoordigers en bestuurders van alle 
aangesloten partijen – een adviesrecht heeft aan het DB van VRBN. De regelgeving rondom de 
planning- & controlcyclus en aanverwante stukken van VRBN zijn leidend. Betrokken besturen kennen via de 
adviescommissie een adviesrecht en zullen bij de kadernota, ontwerpbegroting, bestuursrapportage en 
jaarrekening gevraagd worden om hun zienswijze te geven. 

Verdeelsleutel en overheadtoerekening 
Voorgesteld wordt om de kosten van de MKBOB gelijkelijk (50/50) te verdelen tussen beide 
Veiligheidsregio’s. Hiervoor is gekozen omdat de formatie die VRBN en VRBZO inbrengen gelijk is (beide 
13,5 fte). Zoals gezegd bestaat de begroting van MKBOB voor het overgrote deel uit salarislasten, waardoor 
het logisch is om de formatie die beiden inbrengen aan te houden als verdeelsleutel. 
 
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een opslag voor overheadskosten die VRBN zal maken. 
De kosten voor huisvesting en in grote mate ook van ICT zijn onderdeel van de financiering aan MKOB. In de 
berekening van de overheadskosten zijn huisvesting en ICT dan ook niet meegenomen. Zodoende wordt er 
gerekend met een overheadpercentage van 8% op de bijdrage van VRBZO aan VRBN. normaliter ligt het 
overheadspercentage van beide VR’en tussen de 20 en 24 procent. 
 
Financiële tekorten danwel overschotten op de lopende begroting van de MKBOB zullen – conform dit 
voorstel – bij de jaarrekening gelijk worden gedeeld tussen VRBZO en VRBN. Daarbij wordt uitgegaan van 
de afgesproken verdeelsleutel (50/50).  

Inrichting begroting Meldkamer Brandweer Oost Brabant (MKBOB) 
De begroting van MKBOB voor 2019 is gebaseerd op de huidige begrotingen van beide meldkamers 
brandweer. De formatiehoogte van het team is conform hetgeen vermeld is in het samenvoegingsplan. 
Binnen deze formatieomvang is er geen rekening gehouden met de effecten en kosten van de Calamiteiten 
Coördinator (CaCo). 
De totale begroting van de MKBOB bedraagt € 2,23 miljoen exclusief overheadskosten. De begroting van de 
MKBOB bestaat voor 95 procent uit de vaste salarislasten van het meldkamer personeel en de 
onregelmatigheidstoeslag van de centralisten. 
 

Omschrijving Bedrag 2019 

MKB budget 30.000 

Salarissen en sociale lasten  2.165.468 

Reis & Verblijfkosten 5.083 

Gratificaties & Jubilea 4.872 

Opleidingskosten 27.000 

Totaal 2.232.423 

Aandeel VRBZO 1.116.212 

Netto lasten VRBN 1.116.212 

 

Consequenties begrotingen VRBN en VRBZO 
 

 Kosten 2018 Kosten 2019 Verschil 

VRBN 1.073.617 1.116.212 -42.594 

VRBZO 968.957 1.116.212 -147.255  

VRBZO - overheadkosten 89.297 89.297 0 
Tabel 1; vergelijk begrotingshoogte voor en na samenvoeging 

Consequentie begroting VRBN 

Voor VRBN is de bezuiniging op de meldkamer – vooruitlopend op de samenvoeging – eerder al gerealiseerd 
(3 fte reductie formatie meldkamer). Om die reden is er voor VRBN nu ook geen besparing te zien. Het 
verschil tussen 2018 en 2019 komt voor VRBN uit op een nadeel van € 43.000 (zie onderstaande tabel). Dit 
verschil wordt echter verklaard door de indexatie van de lonen van de medewerkers van de meldkamer. Dit 
betekent dat VRBN deze “meerkosten” ook zonder de beoogde samenvoeging van de meldkamers 
brandweer had gehad. Financieel gezien is de samenvoeging voor VRBN dan ook neutraal. 
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Consequentie begroting VRBZO 
Voor VRBZO geldt dat er geen besparing zal worden gerealiseerd maar er een kostenstijging zal 
plaatsvinden van € 0,147 miljoen exclusief de overheadskosten. De kostenstijging is met name het gevolg 
van het plaatsen van de functie centralist brandweer in een hogere functieschaal dan bij VRBZO het geval is 
geweest. De functie van centralist is de afgelopen jaren, en mede door de ontwikkelingen binnen het 
meldkamerdomein, zwaarder geworden. Ook landelijk wordt voorgesorteerd op het zwaarder wegen van de 
functie van brandweercentralist gezien de werkzaamheden. Binnen VRBN was deze waardering al van 
kracht. Dit was nog niet het geval binnen VRBZO en wordt nu gelijk getrokken zodat er straks vanuit 1 
waarderingsstelsel en vanuit 1 team gewerkt kan gaan worden, passend bij de landelijke uitgangspunten. Het 
samenvoegen van de beide teams tot 1 team MKBOB leidt daarmee wel tot een besparing in formatie 
(reductie 1,6 fte) wat resulteert in een kostenbesparing. Deze kostenbesparing wordt echter teniet gedaan 
door de herwaardering van de functie van centralist en zou zich voordoen, ook wanneer er niet gekozen 
wordt voor samenvoeging van beide teams. Daarnaast geldt ook voor VRBZO dat een deel van de hier 
getoonde stijging van de kosten voortkomt uit de reguliere indexatie van de lonen en prijsstijgingen. 

Harmonisering arbeidsvoorwaarden personeel meldkamer Brandweer Oost-Brabant. 
Met ingang van 1 januari 2019 zullen de brandweercentralisten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
formeel een aanstelling krijgen bij Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze overgang vraagt om afspraken 
rondom arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Tevens zullen er bij Brandweer Brabant-Noord wijzigingen 
optreden in rechtspositie voor de centralisten. Ondanks het feit dat bij beide organisaties dezelfde cao van 
toepassing is, zijn er verschillen in de uitvoering door lokale regelingen. De uitgangspunten waarmee 
rekening wordt gehouden zijn: 

 De rechtspositie van Brandweer Brabant-Noord is leidend; 

 Behoud van salaris en huidige salarisvooruitzichten. 
 
Op dit moment vinden er bij beide regio’s gesprekken plaats met het Georganiseerd Overleg en de 
Ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarden van de centralisten. We streven ernaar om aan het 
Dagelijks bestuur VRBN op 5 december a.s. een uitgewerkt voorstel over de arbeidsvoorwaarden en een 
overgangsregeling voor te leggen. 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Brabant LMO 9 april 2018 

Dagelijkse bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 24 oktober 2018 

Dagelijkse bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 7 november 2018 

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd als volgt te besluiten: 
1. De brandweercentralisten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in principe met ingang van 1 januari 

2019 in dienst te laten treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
2. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant heeft inzake de meldkamer brandweer 

Oost-Brabant een adviesrol. 
3. Een uitbreiding van de formatie van Veiligheidsregio Brabant-Noord met 12,0 fte. 
4. Een kostenverdeling van 50/50 tussen Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost. 
5. Een toerekening van 8% overheadkosten ten laste van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
6. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2019 de begroting van de meldkamer, zowel voor de baten als 

de lasten uit te breiden met een bedrag van € 1.205.509; 
7. De beide directeuren van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost de opdracht te geven 

aan het Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord een voorstel voor te leggen over de 
harmonisering van de arbeidsvoorwaarden.  

 

Akkoord Ja  Nee   

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

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 07 november 2018 Bijlagen : 1 

Steller : Michiel Glaudemans Onderwerp : Controleprotocol 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Algemene toelichting 

Vanaf 1 januari 2004 maakt de rechtmatigheidscontrole deel uit van de accountantscontrole van 
gemeenschappelijke regelingen. De accountant dient vanaf dat moment bij de controle naast het 
gebruikelijke oordeel betreffende de getrouwheid ook een oordeel te geven over de 
rechtmatigheid. 
 
In artikel 2 van onze Controleverordening is bepaald dat het Algemeen Bestuur jaarlijks 
voorafgaand aan de accountantscontrole de onderdelen van de jaarrekening vaststelt waaraan de 
accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij 
hierbij dient te hanteren. Dit wordt vastgelegd in het controleprotocol voor het betreffende jaar. Het 
controleprotocol voor 2018 is geactualiseerd. De bijlage wet en regelgeving is opnieuw kritisch 
bekeken vanuit het perspectief van de veiligheidsregio, waarbij een aantal onderdelen die 
specifiek interne aspecten van kolommen betroffen zijn weggelaten.  
 
Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR 
en MKOB worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te 
toetsen. De uitkomsten van deze controles worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole 
betrokken. 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie (instemming) 01-10-2018 

Adoptie-ambtenaren (advisering) 09-10-2018 

Financiële Commissie (advisering) 10-10-2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) 24-10-2018 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 07-11-2018 

 

 

 
 
 

 

Voorstel 

      
AGP 11 
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Advies Contactambtenaren 

 
De adoptie-ambtenaren adviseren positief over het voorstel. 
 

Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie heeft geadviseerd via de voorzitter. 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om bijgaand controleprotocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 
 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit    

 
 

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

Bijlage(n) 

 
1. Controleprotocol Veiligheidsregio Brabant-Noord 2018 
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Bijlage 1 

CONTROLEPROTOCOL  
VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING  
VAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2018  

 

1. Inleiding 

 
Object van controle is de jaarrekening 2018 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 
2018 zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord.  
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet het algemeen 
bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt.  
 
 

Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2018 van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
 

Wettelijk kader 
 
De Gemeentewet, art. 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer accountants 
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art 197 
GW (Gemeentewet) bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring 
en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke interne en externe wet- en 
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. 
 
Met dit controleprotocol stelt Veiligheidsregio Brabant-Noord nadere aanwijzingen vast die specifiek 
van toepassing zijn voor het controlejaar 2018. 
 

Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en het sectorhoofd bedrijfsvoering en eventueel 
de portefeuillehouder financiën van het dagelijks bestuur.  
 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én 
rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, gericht 
zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa 

en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming 

met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne 
verordeningen; 

-  de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze 
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 
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-  het in overeenstemming zijn van de door Gedeputeerde Staten opgestelde jaarrekening met 
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 
GW (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) 
alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provincies 
en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen ”. 
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 
De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle 
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële 
beheerhandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie1. De 
accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op 
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en extrapolaties. 

In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de controle 
te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de 
goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden 
vermeld in de accountantsverklaring. De minimumeisen zijn: 

 Strekking accountantsverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in 
de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming over de strekking van de af te geven 
accountantsverklaring.  

 

                                                      
1 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de 

vastgestelde goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte 

werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse 

(verbandcontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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Naast de goedkeuringstolerantie wordt onderkend de rapporteringstolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

De rapporteringtolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit 
de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag 
van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het algemeen bestuur 
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld, met inachtneming van 
bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.  

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s) 
opgenomen zoals door het algemeen bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2018. 
 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 
Op basis van de begroting 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord betekenen bovengenoemde 
percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 484.860 en een totaal van 
onzekerheden van circa € 1.454.580 de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet 
zullen aantasten. 
 
De rapporteringtolerantie stelt het algemeen bestuur vast op een percentage van 25% van de 
goedkeuringstolerantie. Geconstateerde fouten en/of onzekerheden met betrekking tot (in het kader 
van het dechargeproces) politiek gevoelige onderwerpen dienen, ongeacht de omvang, te worden 
gerapporteerd. 
 

4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren 
rechtmatigheidscriteria 

 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend: 
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium, het 
calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het 
aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. 
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze 
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht 
besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 
 
1. Het begrotingscriterium; 
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 
3. Het voorwaardencriterium. 
 
In de Audit Alert 15 van het NIVRA d.d. 29 maart 2005 is over deze rechtmatigheidscriteria onder 
meer het volgende opgenomen. 
 
Ad 1. Begrotingscriterium 
 
Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde 
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het 
begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding 
kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het algemeen bestuur zoals geregeld in de 
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Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de 
begrotingsoverschrijding past binnen het door het algemeen bestuur geformuleerde beleid en/of wordt 
gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk 
welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het algemeen 
bestuur.  
Begrotingsoverschrijdingen welke uitgaven betreffen die binnen het door het algemeen bestuur 
uitgezette beleid blijven dienen niet meegewogen te worden in het accountantsoordeel. Dergelijke 
overschrijdingen kunnen achteraf via de vaststelling van de jaarrekening ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het algemeen bestuur. Als gevolg van artikel 28 Besluit Begroting en Verantwoording 
dient in de programmarekening een toelichting betreffende de analyse van de afwijkingen tussen de 
begroting na wijziging en de programmarekening te worden opgenomen. 
 
Ad 2. M&O-criterium 
 
Gemeenschappelijke regelingen zullen een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening 
verantwoordt het dagelijks bestuur zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-
beleid. 
Indien een gemeenschappelijke regeling geen toereikend M&O-beleid voert ten aanzien van een 
regeling, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer ten aanzien van die regeling. De 
accountant weet dan met zekerheid dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid 
bestaat en dat de met de betreffende regeling samenhangende posten in de jaarrekening niet voldoen 
aan de te stellen eisen. Op grond daarvan heeft de accountant een bedenking die veelal niet is te 
kwantificeren, maar die, afhankelijk van de relatieve omvang van de desbetreffende posten wel mede 
bepalend kan zijn voor de strekking van de af te geven verklaring. Ook een gebrekkige uitvoering door 
de gemeenschappelijke regeling van het vastgestelde M&O-beleid kan leiden tot een bedenking. 
Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke 
(materiële) onzekerheid – die inherent is aan de regeling – blijft bestaan met betrekking tot de 
rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de 
accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt 
weergegeven. De accountant dient te overwegen of hij in zijn verklaring, na zijn oordeel, een 
toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de gebruikers van de verantwoording nog eens nadrukkelijk 
op de bestaande onzekerheid wijst. Indien de onzekerheid van materieel belang ten gevolge van de 
M&O-problematiek niet toereikend in de toelichting op de jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de 
accountant een bedenking tegen de jaarrekening en is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet 
toegestaan. 
 
Ad 3. Voorwaardencriterium 
 
Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde 
voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen 
vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele 
wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, besluiten van het algemeen 
bestuur, verordeningen, richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en 
jurisprudentie). 
De gestelde voorwaarden hebben betrekking op: 
 

 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; 

 De heffings- en/of declaratiegrondslag; 

 Normbedragen (denk aan hoogte en duur); 

 De bevoegdheden; 

 Het voeren van een administratie; 

 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; 

 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d. 
 
De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. 
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing 
zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor 
de voorwaarden in de interne regelgeving. Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn vastgesteld, 
dient de accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te treden met het 
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algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is kadersteller en wordt geacht de norm te stellen waaraan 
het beheer van het dagelijks bestuur moet worden getoetst. Het algemeen bestuur dient dan ook op 
grond van een overzicht van alle voor de betreffende gemeenschappelijke regeling geldende wet- en 
regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren. Concreet betekent dit dat door het 
algemeen bestuur limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en regelgeving vastgelegde, voor de 
gemeenschappelijke regeling relevante, voorwaarden de accountant moet toetsen. Het algemeen 
bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte van de accountantscontrole op rechtmatigheid vast binnen 
de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de GW en het BAPG. 
 

5. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 

 
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2018 is limitatief gericht op: 

 
5.1 Externe wet- en regelgeving 
 De naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de 

“Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole” is opgenomen 
(bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheerhandelingen 
betreffen of kunnen betreffen; 

5.2 Interne regelgeving 
de naleving van de volgende kaders: 
o de begroting 
o de gemeenschappelijke regeling 
o de overige interne regelgeving, zoals opgenomen in de “Inventarisatie wet- en regelgeving 

in het kader van de rechtmatigheidscontrole” (bijlage 1 van dit protocol).  
 
Deze overige interne regelgeving voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze 
directe financiële beheerhandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het 
voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de 
hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheerhandelingen, tenzij tegen derden 
aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.  
 
Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen 
worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelweging uitsluitend betrokken 
indien en voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen vastgestelde (financiële) 
regels of door hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft. Met andere woorden: 
interne regels van het algemeen bestuur naar ambtelijke organisatie c.q. besluiten van het 
dagelijks bestuur vallen daar in principe buiten, tenzij de bestuursbesluiten een noodzakelijke 
uitwerking zijn van door het Rijk of het algemeen bestuur vastgestelde regelgeving.2   

 

6. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort 

weergegeven als volgt: 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een verslag van 
bevindingen uitgebracht aan het algemeen bestuur en in afschrift aan het dagelijks bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële 
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. 
 

                                                      
2 Hiermede wordt aangesloten de nadere verduidelijking van de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals 

opgenomen in de circulaire “Rechtmatigheidscontrole door de accountant” van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het criterium 
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de 
rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden 
weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen.  

 
Accountantsverklaring 
In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, 
de uitkomst van de accountantscontrole van de jaarrekening weergegeven, zowel ten aanzien van de 
getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring wordt verstrekt aan het algemeen 
bestuur en is bedoeld voor openbaarmaking. De accountantsverklaring wordt verstrekt na vaststelling 
van de jaarrekening door het algemeen bestuur. 
 
Voorts zal de accountant aan het algemeen bestuur rapporteren indien omstandigheden als bedoeld 
in de verordening artikel 213 dit vereisen. 
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Bijlage 1. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole  
 

Processen 
Externe wet- en regelgeving en interne 
regelgeving 

Financieel of 
niet 

ICP 

Organisatie Externe wet- en regelgeving   

 Wet veiligheidsregio’s Financieel Middelenbeheer 

 Aanpassingswet veiligheidsregio´s Financieel Middelenbeheer 

 Besluit veiligheidsregio´s Financieel Middelenbeheer 

 Interne regelgeving   

 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Financieel Planning & Control/ 
Middelenbeheer 

 Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord Niet-financieel Planning & Control 

 Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord Financieel Planning & Control 

 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord  Financieel Planning & Control 

 Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en 
doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Niet-financieel Planning & Control 

 Besluit inrichting veiligheidsbureau Niet-financieel n.v.t. 

 Archiefverordening Niet-financieel n.v.t. 

 NEN EN 15224 zorg en welzijn Niet-financieel GHOR 

Brandweerzorg  Externe wet- en regelgeving   

 Wet milieubeheer Niet-financieel n.v.t. 

 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Niet-financieel n.v.t. 

 Besluit risico's zware ongevallen  Niet-financieel n.v.t. 

 Vuurwerkbesluit  Niet-financieel n.v.t. 

 Besluit externe veiligheid inrichtingen Niet-financieel n.v.t. 

 Besluit personeel veiligheidsregio’s Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad repressieve basisbrandweerzorg Niet-financieel n.v.t. 

 Normenboek brandweer voor brandweerzorg, 
rampenbestrijding en bedrijfsvoering 

Niet-financieel Planning & Control 

 Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad oefenen Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad maatramp Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad operationele prestaties Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad bestrijding waterongevallen Niet-financieel n.v.t. 

 Leidraad inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief 
optreden 

Niet-financieel n.v.t. 

 Omgevingswet Niet-financieel n.v.t. 
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Processen 
Externe wet- en regelgeving en interne 
regelgeving 

Financieel of 
niet 

ICP 

Bevolkingzorg Wet veiligheidsregio’s Niet-financieel n.v.t. 

 Besluit veiligheidsregio’s Niet-financieel n.v.t 

Geneeskundige hulp Externe wet- en regelgeving   

 Wet publieke gezondheid Niet-financieel GHOR 

 Tijdelijke wet ambulancezorg Niet-financieel GHOR 

MKOB/politie Externe wet- en regelgeving   

 Politiewet 2012 Financieel MKOB 

 Tijdelijke wet ambulancezorg  Niet-financieel MKOB 

Algemeen financieel 
middelenbeheer 

Externe wet- en regelgeving   

 Grondwet Niet-financieel n.v.t. 

 Burgerlijk wetboek Niet-financieel n.v.t. 

 Gemeentewet Niet-financieel n.v.t. 

 Wet gemeenschappelijke regelingen Niet-financieel Planning & Control 

 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Financieel Planning & Control 

 Wet op het BTW compensatiefonds Financieel n.v.t. 

 Wet op de vennootschapsbelasting   

 Interne regelgeving   

 Begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord Financieel Planning & Control 

 Technische uitgangspunten begroting centrumgemeente(n) Financieel Planning & Control 

 Mandaatregeling Brandweer Brabant Noord Financieel Inkopen/Personeel/Treasury 

 Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-
Noord  

Financieel Planning & Control 

 Nota Activabeleid 
Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Financieel Planning & Control 

 Overeenkomst kosten voor gemene rekening voor de GHOR Financieel Planning & Control/GHOR 

Rijksbijdragen Externe wet- en regelgeving   

 Besluit veiligheidsregio’s Financieel Middelenbeheer 

 Brede DoelUitkering Rampenbestrijding Financieel Middelenbeheer 

 Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten Financieel Middelenbeheer 

 Circulaires ministerie J en V Financieel Middelenbeheer 

Treasury Externe wet- en regelgeving   

 Wet financiering decentrale overheden (FIDO) Financieel Treasury 

 Interne regelgeving   

 Treasurystatuut Veiligheidsregio Brabant-Noord Financieel Treasury/ Inkopen 



 9 

Processen 
Externe wet- en regelgeving en interne 
regelgeving 

Financieel of 
niet 

ICP 

 Wet Hof Financieel Planning & Control 

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid 

Externe wet- en regelgeving   

 Ambtenarenwet Niet-financieel n.v.t. 

 Fiscale wetgeving Financieel Personeel 

 Sociale verzekeringswetten Financieel Personeel 

 CAR/UWO Financieel Personeel 

 CAO/BARP (Besluit Algemene Rechtspositie Politie)  Financieel Personeel (MKOB) 

 Wet kinderopvang Financieel Personeel 

 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (WRVR) Financieel Personeel 

 Wet VPL / FLO-overgangsrecht Financieel Personeel 

 Interne regelgeving   

 Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-Noord  Financieel Personeel 

 Vervoersplan Financieel Personeel 

 Sociaal plan Financieel Personeel 

 Regeling honorering beschikbaarheidsdienst in het kader van 
de regionale regeling operationele leiding 

Financieel Personeel 

Inkopen en contractbeheer Externe wet- en regelgeving   

 Europese aanbestedingsrichtlijnen Financieel Inkopen 

 Interne regelgeving   

 Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord Financieel Inkopen 

Overig Externe wet- en regelgeving   

 Arbo-wet Niet-financieel n.v.t. 

 Archiefwet Niet-financieel n.v.t. 
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Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 2 

Steller : J.M. van Hest Onderwerp : 

 

Gewijzigde route doorontwikkeling veiligheidsregio en aanbieding 

beleidsagenda 2020 - 2023 

 

  

Algemene toelichting 

Als gevolg van gewijzigde inzichten, onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen voor de 

veiligheidsregio en minder gunstige financiële vooruitzichten voor gemeenten, wordt voorgesteld 

om af te wijken van de eerder vastgestelde procesgang en in te stemmen met de gewijzigde route. 

In de gewijzigde route krijgt de bestuurlijke koers en ambitie ten aanzien van de doorontwikkeling 

vorm in een beleidsagenda 2020-2023. 

De gewijzigde route is gevisualiseerd in bijgevoegde infographic “Doorontwikkeling VRBN.”  

De beleidsagenda is visueel weergegeven in de infographic “Beleidsagenda VRBN 2020-2023.”   

Wijziging route 

De bestuursconferentie van april jl. heeft een 10-tal bouwstenen opgeleverd. Intentie van de route 

was om de uitwerking van de conferentie te vertalen naar het beleidskader 2020 en naar het 

concept beleidsplan c.q. beleidsagenda voor komende jaren. Tussenstap voor deze vertaling was 

de bestuurlijke keuze over de ambitie t.a.v. alle bouwstenen middels een “beslisdocument.” 

 

Om verschillende redenen blijkt het gelijktijdig en integraal besluiten over de ambitie en uitwerking 

van alle bouwstenen te risicovol. Dit komt door (wettelijke) onzekerheden1, maar ook door het 

risico op een grote beslaglegging op de financiële ruimte van de gemeentelijke begrotingen 

komende jaren. Deze ruimte is door de circulaires en de onzekerheden in het sociaal domein meer 

onder druk komen te staan. 

Fasering 

De bouwstenen uit de conferentie zijn van diverse aard. De bouwstenen ‘calamiteiten-coördinator 

(CaCo)’, ‘Bevolkingszorg’ en ‘Huisvesting’ zijn van tactische aard en vragen om keuzes ten 

behoeve van efficiënte en robuuste inrichting van bestaande taken en het voldoen aan wettelijke 

eisen. De bouwstenen ‘Netwerkorganisatie’, ‘Informatiemakelaar’ zijn meer strategisch van aard 

en geven invulling aan een veranderende opgave van de veiligheidsregio. 

De tactische thema’s behoren toe aan de ontwikkelfase waarin de veiligheidsregio zich nu bevindt. 

De strategische thema’s passen bij een volgende ontwikkelfase van de veiligheidsregio. 

 

Voorgesteld wordt om besluitvorming met financiële consequenties vanaf 2020 te beperken tot de 

onderwerpen die nodig voor de volmaking van de huidige ontwikkelfase van de veiligheidsregio: 

‘Huisvesting’ vanuit het motief om de regionalisering van de brandweer af te ronden, ‘CaCo’ vanuit 

het motief om op slimme wijze te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ‘Bevolkingszorg’ vanuit 

het motief om bestaande taakuitvoering van deze gemeentelijke taken robuust uitgevoerd te 

krijgen. 

De veiligheidsregio gaat ook vanaf 2020 aan de slag met de tijdens de bestuursconferentie 

uitgesproken wens om te komen tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie. 

                                                      
1 Denkt u hierbij aan de onzekere impact van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op de vrijwilligheid bij de 

brandweer of de onzekere impact van de Omgevingswet op het exacte takenpakket van Risicobeheersing.  

Voorstel  (Aangepast)   

AGP 12a.      



 

 

 

 

 

 

 

Dit gaat de veiligheidsregio doen door de eerste helft van de beleidsplanperiode te benutten om 

de hiervoor benodigde functies, voorzieningen en taken te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Hierdoor kan halverwege de beleidsplanperiode een evaluatie plaatsvinden waarbij tastbare, reële 

keuzes voorgelegd worden aan het Algemeen bestuur die niet zijn gebaseerd op aannames, maar 

op ervaring. Deze ontwikkeling zal niet onomkeerbaar zijn en zal worden gefinancierd vanuit eigen 

middelen van de veiligheidsregio. 

Voor bestendiging van de ontwikkelde functies, voorzieningen, e.d. zal mogelijk een verhoging van 

de gemeentelijke bijdrage nodig zijn. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2021 bij 

behandeling van het beleidskader 2022 en de programmabegroting 2022. 

Voordeel van deze fasering en aanpak is de nieuwe directeur veiligheidsregio zeggenschap heeft 

over het indienen van de voorstellen die passen bij een vernieuwde organisatie. 

 

“Extra knip” 

Deze “extra knip” heeft tot gevolg dat er een extra keer naar de gemeenteraden wordt gegaan 

voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen: 

- Beleidskader 2019: acute versteviging veiligheidsregio (€4,06); 

- Beleidskader 2020: volmaken bestaande ontwikkelfase veiligheidsregio; 

- Beleidskader 2022: bestendigen functies en voorzieningen t.b.v. volgende ontwikkelfase. 

Deze extra knip zorgt wel voor een beter uitlegbare, meer proportionele, en meer zorgvuldige 

besluitvorming komende periode. 

Beschikbare structurele dekking: €0,76 *) per inwoner 

Voor de benodigde middelen die in het Beleidskader 2020 zullen worden opgenomen is er 

gedeeltelijk structurele dekking (circa €0,76 per inwoner) aanwezig binnen de begroting van de 

Veiligheidsregio. Dit komt door vrijval van circa €0,80 per inwoner in het programma Meldkamer 

Oost Brabant (MKOB). Dit voordeel is ontstaan door de samenvoeging van de meldkamer in 

Eindhoven met die van ’s-Hertogenbosch op één locatie. Daarnaast blijkt dat er binnen het 

programma “Acute versteviging veiligheidsregio” (de €4,06) circa €0,23 *) structureel vrijvalt, 

Omdat de voorlopige begroting 2020 met een taakstelling van €175.000 sluitend zou moeten 

worden gemaakt, wordt dit bedrag in het Beleidskader 2020 verrekend met de structurele 

voordelen. Dit leidt samen tot het structureel voordeel van €0,76 *) / inwoner vanaf 2020. 

In het Beleidskader 2020 zullen deze bedragen nader worden toegelicht. 

Beleidsagenda 2020 – 2023: “Samen Veiliger” 

De uitkomst van het meer strategische deel van de bestuursconferentie is vormgegeven in een 

concept beleidsagenda 2020-2023 en kent de werktitel “Samen Veiliger.” De beleidsagenda 2020-

2023 is verwoord en gevisualiseerd in bijgevoegde infographic “Beleidsagenda VRBN 2020-2023.”  

De beleidsagenda is de weerslag van de richtinggevende uitspraken in de denksessies o.l.v. De 

Argumentenfabriek tijdens de bestuursconferentie. Op basis van de uitkomsten van deze 

denksessies zijn – samen met de ambtenaren uit de regiegroep veiligheidsregio Brabant-Noord – 

uitgewerkt tot ambities en doelen. 

De beleidsagenda vormt een basis om met de gemeenteraden – ter voorbereiding op vaststelling 

van het beleidsplan 2020-2023 – in gesprek te gaan over beleidsvoornemens en lokale wensen 

t.a.v. het beleidsplan. De exacte werkzaamheden en de bijhorende kosten die voortvloeien uit de 

beleidsagenda zullen door onderzoek en ontwikkeling tot 2021 vorm gaan krijgen en maken dan 

ook geen onderdeel uit van de beleidsagenda. 

 

*) Waarvan € 0,05 per inwoner afhankelijk is van de daadwerkelijke deelname van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord aan de gezamenlijke vervanging van de Multidisciplinaire 

Commando Unit waarvoor momenteel een aanbestedingstraject loopt. 



 

 

 

 

 

 

 

Samenspel met gemeenten 

Tijdens de bestuursconferentie is aandacht geweest voor het samenspel tussen veiligheidsregio 

en gemeenten. Opdrachtgeverschap en eigenaarschap waren twee bouwstenen. 

De ontwikkeling van dit samenspel zal komende beleidsplanperiode plaatsvinden en maakt 

impliciet onderdeel uit van de beleidsagenda. Dit onderdeel zal vanuit initiatief van de nieuwe 

directeur vorm moeten krijgen met bestuur, colleges en gemeentesecretarissen en is om die reden 

nog niet geconcretiseerd in ambities en doelen. 

Procesgang 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur ter instemming 24-10-2018 

Algemeen Bestuur ter vaststelling 07-11-2018 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. In te stemmen met de gewijzigde route inzake besluitvorming over doorontwikkeling 

veiligheidsregio; 

2. In te stemmen met de “Beleidsagenda VRBN 2020-2023”, zoals gevisualiseerd in de 

infographic. 

 

 
Akkoord 

Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

 
 
 

Bijlage(s) 

 Bijlage 1: Infographic “Ontwikkeling VRBN”  

 Bijlage 2: Infographic “Beleidsagenda VRBN 2020-2023” 

 

 



Ontwikkeling veiligheidsregio
De taakopvatting en takenpakket van de veiligheidsregio heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. 
Dit komt door gewijzigde wetgeving, veranderde maatschappelijke risico’s en een complexer wordende samenleving. Deze ontwikkeling kent drie 
groeistadia.
Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van het derde stadium, het ontwikkelen naar een informatiegestuurde 
netwerkorganisatie aan de hand van de beleidsagenda "Samen Veiliger"

Gemeentelijke 
brandweer

2023

Gezamenlijke 
hulpverlening

2020

Regionalisering
Gemeenteraden stemmen in met 
regionalisering brandweer en vorming 
veiligheidsregio.

Samen
Veiliger

Opgave voor gemeenten is het organiseren en beheren van goede 
preventieve en repressieve brandweerzorg voor het grondgebied van de 
eigen gemeente.

Besluit wegnemen acute knelpunten veiligheidsregio
Op basis van overwegend positieve zienswijzen van de 
gemeenteraden, stemt AB in met verhoging gemeentelijke 
bijdrage voor de veiligheidsregio met €4,06. 
Hiermee worden acute knelpunten op gebied van 
brandweer, multidisciplinaire voorbereiding en 
bedrijfsvoering weggenomen. 

1

2

3







Basis op orde voor doorgroei naar stadium 3
Het AB wenst de (wettelijke) basis van het 2e stadium op 
orde te hebben voordat de veiligheidsregio zich verder 
ontwikkelt naar het 3e stadium:

Regionalisering uit 2010 afronden door ook huisvesting 
brandweer onder te brengen in gemeenschappelijke 
regeling;
Op slimme wijze organiseren van de wettelijk verplichte 
calamiteiten-coördinator in de meldkamer;
Robuust organiseren van Bevolkingszorg, onder meer 
door proportionele versterking van regionale 
ondersteuning. 

Opgave voor gemeenten is het ontvlechten van de brandweertaak uit 
de gemeente en het vormen van gezamenlijk opdrachtgeverschap aan 
de veiligheidsregio.

Samenwerking is gering. Beheersen van rampen en crises wordt gezien 
als overheidsverantwoordelijkheid.    

Focus van taakuitvoering is gericht op het bestrijden van de 
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie is gebaseerd op strikte 
regelgeving en is ook gericht op effecten van brand; niet op voorkomen 
ervan.

Opgave voor de Veiligheidsregio is, naast het beheren en uitvoeren van 
Brandweerzorg en Acute geneeskundige zorg, het op basis van 
wettelijke eisen vormgeven van een gezamenlijke crisisorganisatie met 
politie, gemeenten, defensie en andere partners. 

Uniforme kostenverdeelsleutel
Een grote stap in de ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio is 
het besluit om de gemeentelijke bijdrage voor de 
veiligheidsregio solidair te verdelen naar rato van 
inwoneraantal.

Samenwerking tussen hulpdiensten vormt de basis voor de 
veiligheidsregio. Repressieve brandweerzorg wordt hierdoor veel 
efficiënter georganiseerd. Samenwerking met andere veiligheidsregio's 
en met burgers en bedrijven neemt mondjesmaat toe. 

Focus van taakuitvoering blijft gericht op het bestrijden van de 
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie ontwikkelt zich tot 
Risicobeheersing, maar blijft gericht op effectbeheersing en op enkel 
brand-incidenten.

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt voornamelijk 
gedragen door de overheid.    

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt aanvankelijk nog 
steeds enkel door de overheid gedragen. Met het beleidsplan 2015-
2019 komt meer nadruk op een gezamenlijke 
verantwoordelijkheidsverdeling met de samenleving.

Opgave voor gemeenten is het verder ontwikkelen van het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap.

Opgave voor de Veiligheidsregio is, naast de bestaande taken, het 
voeren van regie op het oplossen van complexe 
veiligheidsvraagstukken. De veiligheidsregio verbindt netwerkpartners 
aan bestuurlijke opgaven. Dit vraagt om een transformatie van de 
organisatie en taakuitvoering van de veiligheidsregio.

Samenwerking vormt het bestaansrecht van de veiligheidsregio. 
Veiligheidsvraagstukken worden zoveel mogelijk "boven de kolommen" 
aangepakt en waar nodig met (kennis)partners van buiten. 

Focus van taakuitvoering is primair gericht op effectbestrijding. 
Daarnaast zal voor enkele prioritaire veiligheidsopgaven regie worden 
gevoerd op zowel het voorkomen van oorzaken als op het bestrijden 
van effecten.

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt gedragen door de 
overheid én de samenleving. De veiligheidsregio neemt bij haar 
regietaken geen verantwoordelijkheid over. 

2011

Onderzoek en ontwikkeling
De Veiligheidsregio gaat met partners aan de slag met 
de transformatie en ontwikkeling van het takenpakket 
dat nodig is om de doelen uit de beleidsagenda 
"Samen Veiliger" te bereiken.
De Veiligheidsregio ontwikkelt zonder onomkeerbare 
beslissingen en financiert uit haar eigen reserves.







Bestendiging
Er is meer duidelijkheid over enkele onzekerheden die er 
aan de start van de beleidsagenda "Samen Veiliger" 
waren; 
Er is zicht op de bijdragen die partners willen leveren;
Er zijn werkwijzen, voorzieningen en methoden 
ontwikkeld om de gestelde doelen uit de beleidagenda te 
behalen.

 
Het AB kiest welke ontwikkelde zaken kunnen worden 
bestendigd en zal hiertoe een verzoek tot structurele 
bijdrage doen aan de gemeenteraden.



Beleidsagenda 2020-2023
SAMEN VEILIGER. Veiligheidsregio Brabant-Noord wil vanaf 2020 haar blik meer naar buiten richten. De veiligheidsregio is niet exclusief verantwoordelijk 
voor de fysieke veiligheid van de samenleving. Daarvoor is de samenleving en de aard van de risico's te complex geworden. Met behulp van een goede 
informatievoorziening én samen met partners pakt Veiligheidsregio Brabant-Noord komende jaren veiligheidsvraagstukken aan.
Daarnaast blijft de Veiligheidsregio paraat daar waar het bestrijding van branden, rampen en crises betreft.
De beleidsagenda krijgt vorm vanuit een drietal opgaven, welke zijn vertaald naar 6 ambities met bijhorende doelen.  

Opgaven

Ambities & Doelen

Ambitie
Burgers, bedrijven en veiligheidspartners dragen met hun dagelijkse 
inspanningen bij aan aan veiligere samenleving. De Veiligheidsregio 
brengt deze inspanningen bij elkaar om concrete prioritaire 
veiligheidsopgaven aan te pakken.









Doelstellingen
VRBN stuurt samen met partners op het beheersen en bestrijden van 
geprioriteerde risico’s.
VRBN biedt aan partners mogelijkheid om met elkaar te verbinden 
rondom veiligheidsvragen die zij belangrijk vinden. 
VRBN maakt afspraken over rolverdeling met partners, in eerste 
instantie met politie, GGD en gemeenten.
VRBN maakt afspraken over rolverdeling en samenwerking met andere 
veiligheidsregio’s.

Ambitie
De overheid is van oudsher verantwoordelijk voor bestrijding van de 
gevolgen van een ramp of crisis. De verantwoordelijkheid voor het 
verkleinen van de kans op incidenten ligt bij velen (bijv. bij bedrijven met 
gevaarlijke stoffen). De Veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en pakt veiligheidsvraagstukken waar mogelijk op 
met alle verantwoordelijken. 
 
De Veiligheidsregio is van en voor de gemeenten. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor veiligheid op hun grondgebied. De Veiligheidsregio 
is ondersteunend aan deze verantwoordelijkheid.





Doelstellingen
VRBN stimuleert burgers en partners verantwoordelijkheid te 
nemen voor veiligheid in de regio.
Gemeenten weten beter wat er speelt bij VRBN, maken capaciteit 
vrij en onderhouden intensiever contact.

SAMEN
VEILIGER

Ambitie
Na bestrijding van het incident, begint bij veel 
rampen en crises de langdurige (na)zorg. 
De Veiligheidsregio stuurt op maximale paraatheid 
en inzetbaarheid van geneeskundige zorg bij en na 
afloop van incidenten.
Bevolkingszorg in de gemeenten wordt in samenspel 
met de Veiligheidsregio solidair en robuust 
vormgegeven.

Ambitie
De Veiligheidsregio is van oudsher geneigd 
vraagstukken zelf op te lossen. Dit terwijl vaak 
oplossingen buiten de organisatie voorhanden zijn. 
Dit beperkt innovatie. 
De Veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en zoekt 
met de blik naar buiten gericht voortdurend naar 
slimme wijzen van organiseren.





Doelstellingen
VRBN gaat intensiever samenwerken met 
innovatieve partners als DITSS en JADS rond 
veiligheidsvragen voor de regio.
VRBN onderzoekt bij uitvoeringsvraagstukken of 
geleerd / aangesloten kan worden bij gemeenten, 
andere veiligheidsregio's of overige partijen. 



Doelstellingen
VRBN maakt afspraken met gemeenten over de 
minimale capaciteiten voor Bevolkingszorg in de 
regio.

Ambitie
Goede informatie is cruciaal voor het nemen van juiste beslissingen. 
Tijdige en juiste informatie levert voorspellend vermogen op, zodat de 
Veiligheidsregio hier met haar partners op in kan spelen.
De Veiligheidsregio is makelaar van informatie van en voor partners en 
ondersteunt hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
 
De Veiligheidsregio informeert vaker en meer op maat de colleges en 
gemeenteraden over de lokale betekenis van regionaal uitgevoerde taken, 
projecten of programma's.









Doelstellingen
VRBN biedt partners veiligheidsinformatie waar vraag naar is, ook 
door slim gebruik van bestaande bronnen.
VRBN helpt partners in de regio onderling informatie te delen en te 
vinden over veiligheid in de regio.
VRBN brengt in kaart welke informatie gemeenten willen over en van 
VRBN, en in welke vorm.
VRBN rapporteert jaarlijks aan gemeenteraden over de voortgang van 
het Beleidsplan 2020-2023.

Ambitie
De regionale crisisorganisatie treedt in werking bij bepaalde criteria 
(GRIP). De structuur en betrouwbaarheid van deze organisatie kan ook bij 
andersoortige (niet veiligheids)vraagstukken worden gebruikt (bijv. 
opvang vluchtelingen, Q-koorts, aanhoudende droogte). Dit vraagt om 
flexibilisering en verdere professionalisering van de crisisorganisatie.
 
Het fijnmazig netwerk van betrokken en breed inzetbare 
brandweervrijwilligers is van grote waarde. De Veiligheidsregio behoudt 
daarom vrijwilligheid binnen de kolom brandweer.











Doelstellingen
VRBN spoort onverwachte risico’s sneller op en kan deze 
makkelijker bestrijden.
Burgemeesters kunnen bij (onverwachte) rampen en crises de 
crisisorganisatie van de VRBN gebruiken.
VRBN richt de organisatie zo in dat kolommen en andere 
partners in staat zijn (on)bekende risico’s te bestrijden.
De Brandweer maakt beleid om vrijwilligheid bij de brandweer te 
behouden.
VRBN richt zijn organisatie zo in dat capaciteit flexibeler kan 
worden ingezet in onverwachte situaties

Uitval van nutsvoorzieningen kan weer leiden tot 
falende preventieve voorzieningen bij gevaarlijke 
bedrijven. Een brand met forse rookontwikkeling kan 
leiden tot verstoring van vitale infrastuctuur.
Reactief en binnen de eigen hulpdienst te werk gaan bij 
bestrijden van incidenten past niet langer bij aanpak 
van moderne crises en complexe veiligheidsopgaven.

Ontwikkelen van een informatie-
gestuurde netwerkorganisatie 

Verbeteren van het samenspel 
met gemeenten

Behoud van sterke kolommen die
de veiligheidsregio kunnen dragen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veiligheid in de 
eigen gemeente. Wat fysieke veiligheid betreft wordt de 
beleidsagenda nu vooral bepaald door de 
Veiligheidsregio.
Samen met de gemeenten moet het spel van 
opdrachtgever-opdrachtnemer worden verbeterd en de 
informatie aan colleges en gemeenteraad verbeteren.

De Veiligheidsregio is de benaming van de 
gemeenschappelijke regeling, is ook het overkoepeld 
organisatieonderdeel dat faciliteert, adviseert en 
regisseert voor de kolommen, zoals Brandweer, GHOR 
of Politie. De veiligheidsregio is een vrijwel lege huls en 
is van en voor de kolommen. Behoud van sterke 
kolommen is nodig voor bemensing ervan en voor 
informatieverstrekking.
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 1 

Steller : L. van der Krabben Onderwerp : Bevolkingszorg 

 

Algemene toelichting 

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 zorg 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. 
Bevolkingszorg is vanaf 2015 als kolom in de gemeenschappelijke regeling van Brabant-Noord opgenomen. 
Door de regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom ontstond er een intensieve 
samenwerking en is inmiddels sprake van kwaliteitsverbetering en professionalisering van het 
Bevolkingszorgproces. We kijken met trots terug op hetgeen we gezamenlijk bereikt hebben. De organisatie 
staat en Bevolkingszorg wordt gezien als een volwaardige partner binnen de Veiligheidsregio. Toch zijn er 
ook knelpunten, die vragen om aandacht en bewustwording. 
 
Organisatie Bevolkingszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 
In bijlage 1 ‘Bevolkingszorg Brabant-Noord: versteviging van het fundament, Op weg naar een duurzame en 
eigentijdse Bevolkingszorg Brabant-Noord’, vindt u een beschrijving van de Organisatie Bevolkingszorg 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020, met de bijbehorende ureninzet. Samengevat komt dit op het volgende 
neer: 

 De lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de inzet van een AOV-er voor zo’n 9 tot 15 uur 
per week, de inzet van een expertteamlid van zo’n 2 uur per week en voor de secretaris van een 
expertteam komt daar een inzet van 1 uur per week bij. 

 De uitbreiding van de regionale verantwoordelijkheid vraagt om een extra inzet van 2,4 fte en een 
toename van het werkbudget voor OTO met € 15.000. De totale jaarlijkse extra kosten hiervan zijn € 
195.000 (= € 0,30 per inwoner). 

 
Kwestbaarheden 

Dit document is ook tijdens de bestuursconferentie in april jl. aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van de volgende bouwsteen ten behoeve van de doorontwikkeling onze Veiligheidsregio. 
BOUWSTEEN 9 - BEVOLKINGSZORG OP ORDE 
Voor juli 2018 levert coördinerend gemeentesecretaris, Harrie Timmermans, inzicht in de opgave / opdracht 
aan gemeenten om bevolkingszorg daadwerkelijk robuust te organiseren. Hiermee ontstaat een heldere 
vraag aan het bestuur wat het mogelijk maakt om een verstandige proceskeuze te maken. 
Als er tussentijds noodzaak ontstaat om eerder te acteren zal de coördinerend gemeentesecretaris een lijn 
leggen met het Dagelijks Bestuur. 

 
Een belang wat ook terugkwam in het slot van de conferentie, is de ambitie voor de toekomst “Wij zijn de 
Veiligheidsregio”. Daarmee uitdrukkend dat we samen eigenaarschap moeten pakken als gemeenten en 
onderstrepend dat de ontwikkeling gestalte moet krijgen om te komen van een brandweerorganisatie naar 
een volwassen Veiligheidsregio. 
 
Momenteel is bevolkingszorg op een drietal terreinen kwetsbaar zijn. 

1. Kwetsbaar omdat de formatie op centraal niveau te mager is. 
2. Kwetsbaar omdat de vulling vanuit de deelnemende gemeenten niet evenredig is. 
3. Kwetsbaar omdat de beschikbare AOV capaciteit in de verschillende gemeenten soms onvoldoende 

is. 
 
Uitgesproken is dat “free-riders” gedrag niet goed is en er is gevraagd om met “namen en rugnummers” 
duidelijk te maken hoe de vulling vanuit de gemeenten geregeld is. 
 

Voorstel     

AGP 12b      
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Ondernomen acties, AOV-capaciteit 

Enerzijds gaat dit over de AOV-capaciteit die elke afzonderlijke gemeente ter beschikking heeft/ stelt. Vraag 
aan alle AOV-ers en gemeentesecretarissen is inmiddels uitgezet om dit gezamenlijk te bespreken en waar 
nodig/ wenselijk acties op te ondernemen. Lokaal valt namelijk nog genoeg te doen, maar de 
verantwoordelijkheid tot actie en de mate waarin, willen we graag ook lokaal laten. 
 
Ondernomen acties, expertteams en piketten 

Anderzijds gaat het over de levering van gemeenten voor Bevolkingszorg, zowel in de koude fase (de 
bezetting van expertteams) als de warme fase (het vullen van zachte en harde piketten).  
In juni 2018 is inzichtelijk gemaakt hoe de levering en solidariteit m.b.t. Bevolkingszorg eruit zag. Daaruit 
bleek dat er vier gemeenten waren die in eerste instantie erg achterbleven of geen (regionale) bijdrage 
leverden aan Bevolkingszorg: Boxmeer, Haaren, Landerd en Sint Anthonis.  
 
Met de gemeentesecretarissen van deze gemeenten vond op 5 juli (Landerd, Sint Anthonis en Boxmeer) en 
op 20 augustus jl. (Haaren) een afspraak plaats. De gemeenten Landerd en Sint Anthonis hebben daartoe 
direct actie ondernomen en beiden functionarissen aangewezen die zorgen voor de invulling van enkele 
zachten piketten en/of de bezetting van expertteams. Van de gemeenten Haaren en Boxmeer hebben we na 
de betreffende afspraak niets meer vernomen. 
 
De gemeente Boxmeer heeft inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris waar het gesprek over de leverplicht 
en betrokkenheid van Boxmeer nog niet mee gevoerd is. Ook van de gemeenten Uden, 
MijnGemeenteDichtbij en Vught zijn inmiddels enkele functionarissen in zowel de koude als warme fase 
afgevallen waardoor ook zij aan de onderkant komen van hun leverplicht. Gesprekken daarover worden 
momenteel met AOV-ers en gemeentesecretarissen gevoerd. 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Dagelijks bestuur 24 oktober 2018 

Algemeen bestuur 7 november 2018 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande beslispunten: 
1. De lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid als volgt vast te stellen: 

a. de inzet van een AOV-er voor zo’n 9 tot 15 uur per week, 
b. de inzet van een expertteamlid van zo’n 2 uur per week en 
c. de inzet voor de secretaris van een expertteam van zo’n 1 uur per week. 

2. Nogmaals het belang onderstrepen dat alle deelnemende gemeenten naar vermogen leveren en dat 
een beroep wordt gedaan op álle gemeenten. 

 
3. De uitbreiding van de regionale verantwoordelijkheid vraagt om een extra inzet: 

a. van 2,4 fte, 
b. de toename van het werkbudget voor OTO met € 15.000. 
De totale jaarlijkse extra kosten hiervan zijn € 195.000 (= € 0,30 per inwoner). 
 en dit laatste beslispunt ter finale besluitvorming op te nemen in het Beleidskader 2020. 

 
 

Akkoord Ja  Nee   

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

 

Bijlage(s) 
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Bevolkingszorg Brabant-Noord: versteviging van het fundament 
Op weg naar een duurzame en eigentijdse Bevolkingszorg Brabant -Noord 

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 zorg 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. 

Aanleiding 

Bevolkingszorg is vanaf 2015 als kolom in de gemeenschappelijke regeling van Brabant-Noord 

opgenomen. Door de regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom ontstond 

er een intensieve samenwerking en is inmiddels sprake van kwaliteitsverbetering en 

professionalisering van het Bevolkingszorgproces. We kijken met trots terug op hetgeen we 

gezamenlijk bereikt hebben. De organisatie staat en Bevolkingszorg wordt gezien als een 

volwaardige partner binnen de Veiligheidsregio. Toch zijn er ook knelpunten, die vragen om aandacht 

en bewustwording. 

Gemeentelijke knelpunten 
Er is sprake van een onevenredige belasting tussen gemeenten. Dit maakt dat de 

verantwoordelijkheidsverdeling zoals in 2015 is afgesproken in het programma Bevolkingszorg ter 

discussie staat. 

 er wordt een groot beroep gedaan op een relatief kleine groep mensen die inzetbaar zijn voor 

expertteams of klankbordgroepen;  

 de vulling van zowel de harde als zachte piketten staat onder druk;  

 de bijdrage aan en aanwezigheid bij MOTO-activiteiten (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en 

Oefenen) van bevolkingszorgfunctionarissen staat onder druk; 

 het lukt niet alle AOV-ers de basiskennis binnen hun eigen organisatie op peil te houden 

vanwege de combifuncties die zij bekleden en het wisselend aantal uren dat zij beschikbaar 

hebben voor crisisbeheersing en rampenbestrijding;  

 Ook het functioneren van de expertteams staat onder druk. 

Deze contstatering is in lijn met de door bestuurders en gemeenteambtenaren gesignaleerde 
ontwikkelopgave van de organisatie van veiligheidsregio, waarbij zij hebben uitgesproken dat 
gemeenten werk dienen te maken van “competent opdrachtgeverschap” en de daarbij horende 
ambtelijke toerusting. In het geval van bevolkingszorg betekent dit dat het regionaliseren van de 
coördinerende en faciliterende rol, de gemeenten niet ontslaat van haar lokale verantwoordelijkheid 
en de gevraagde ureninzet. 
 

Regionale knelpunten  
 Het vakbekwaam maken en behouden van functionarissen volgens de landelijke 

kwaliteitsnormen vastgelegd in het project GROOTER (Uniformiteit & kwaliteit in 

gemeentelijke Crisisbeheersing / Bevolkingszorg); 

 het borgen en invullen van de piketten; 

 het aansluiten bij MOTO als professionele kolom; 

 het regionaal vertalen van landelijke ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s zoals, 

Bevolkingszorg op Orde 2.0 en de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.  

 evaluaties van inzetten krijgen nog te weinig daadwerkelijk een follow-up; 
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 het ontwikkelen van een kwalitatief registratiesysteem voor de bevolkingszorgfunctionarissen 

kost is tijdrovend.  

 thema’s als het dreigingsniveau m.b.t. terrorisme en (de voorbereiding op) de nafase van een 

incident vragen de aandacht. 

Bevindingen van de visitatiecommissie (maart 2017) 
“Er is sprake van een zichtbare en volwassen Bevolkingszorg. Medewerkers versterken elkaar en er 

is veel gespecialiseerde kennis en ervaring is de algemene opvatting. Tegelijkertijd zijn er zorgen of 

de organisatie van Bevolkingszorg wel robuust genoeg is met het oog op de toekomst.”  

De visitatiecommissie beveelt aan om zowel binnen de gemeenten als binnen de veiligheidsregio in 

overleg met betrokkenen te investeren in de verdere ontwikkeling van Bevolkingszorg. 

Bevolkingszorg is in de ogen van de commissie toe aan een volgende stap. Bovendien draagt een 

verdere versterking van Bevolkingszorg bij aan het evenwicht tussen de kolommen en het beeld van 

een ‘bredere veiligheidsregio’. 

Conclusie 
Het fundament moet verstevigd worden om ook in de toekomst aan de verwachtingen te kunnen 

blijven voldoen en om ambities en ontwikkelingen door te kunnen maken.  

Randvoorwaarden 
De klankbordgroep Bevolkingszorg heeft naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten enkele 

randvoorwaarden opgesteld, waarmee een impuls wordt gegeven aan de continuïteit, stabiliteit en 

solidariteit van Bevolkingszorg. Hiermee blijft Bevolkingszorg ook in de toekomst zichtbaar, volwassen 

en een volwaardige partner binnen de Veiligheidsregio. Randvoorwaarden: 

 de gemeenten zijn en blijven eindverantwoordelijk voor een adequate Bevolkingszorg; 

 we richten Bevolkingszorg Brabant-Noord in op basis van onderlinge solidariteit en verdelen 

de inzet van de capaciteit evenredig over de verschillende gemeenten; 

 de huidige expertteams worden in de ‘koude’ fase meer ontzorgd zodat met name OTO-

activiteiten voor de diverse bevolkingszorgfunctionarissen beter van de grond komen en de 

expertteams weer ruimte hebben om expert te zijn; 

 we investeren regionaal in het borgen van kennis en ervaring door evaluaties en een 

kwalitatieve registratie van OTO-activiteiten op en in te zetten; 

 we pakken landelijk geen voortrekkersrol maar sluiten wel aan bij landelijke overleggen en 

ontwikkelingen (bv. rondom GROOTER, Bevolkingszorg op Orde 2.0, Nafase, 

terrorismegevolgbestrijding); 

 als professionele 4e kolom houden we aansluiting bij onze multi-partners door een bijdrage te 

leveren aan multidisciplinaire overleggen als het MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen 

en Oefenen) en het Leeragentschap. 

 

Bijlagen 
 

1. Organisatie Bevolkingszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 3 

2. Resultaten: wat levert het voorstel op? 6 

3. Risicoparagraaf 8 
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1. Organisatie Bevolkingszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 

A. Lokale verantwoordelijkheid 
De lokale AOV (Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid) is samen met de gemeentesecretaris van 

de betreffende gemeente aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio als het gaat om bevolkingszorg. Zij 

zorgen ervoor dat regionale ontwikkelingen ook intern door vertaald worden.  

De AOV-er blijft verantwoordelijk voor het op peil houden van de basiskennis crisisbeheersing én 

bevolkingszorg van de functionarissen van de eigen gemeente (inclusief collegeleden). Dit betekent 

dat bevolkingszorgfunctionarissen periodiek bijgepraat worden over de functiestructuur, eventuele 

ontwikkelingen binnen Bevolkingszorg én crisiscommunicatie, aanpassingen in (draaiboeken van) de 

processen van Bevolkingszorg etc. 

De AOV-er zorgt ervoor dat de lokale functiestructuur van de eigen gemeente gevuld én up-to-date is 

en dat de juiste gegevens verwerkt zijn in Smart Respond.  

De AOV-er adviseert de eigen gemeentesecretaris én de burgemeester over ontwikkelingen binnen 

crisisbeheersing & rampenbestrijding en Bevolkingszorg en over de wijze waarop de eigen gemeente 

acteert binnen de regionale organisatie van Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie). 

De AOV-er bewaakt samen met de gemeentesecretaris de kwantitatieve én kwalitatieve bijdrage van 

de eigen gemeente aan de regionale organisatie van Bevolkingszorg en zoekt actief naar mogelijke 

kandidaten om zowel de warme als de koude functiestructuur van Bevolkingszorg te vullen 

(solidariteitsbeginsel). 

Elke AOV-er vervult een functie in de uitvoering van de crisisorganisatie (‘warme’ fase) van 

Bevolkingszorg. Specifiek voor crisiscommunicatie vervult elke communicatieadviseur 

en/of -medewerker een functie in de regionale taakorganisatie communicatie. 

Elke AOV-er is bereid om op verzoek bij te dragen aan regionale projecten of klankbordgroepen (o.a. 

de voorbereiding van MOTO-activiteiten of totstandkoming coördinatieplannen). 

Tenslotte is de AOV-er mede verantwoordelijk voor de verbinding met de Veiligheidsregio. Dit wordt 

geconcretiseerd door periodiek samen te werken in het nieuwe GMC, wat dient als multidisciplinaire 

ontmoetingsplek van de crisisbeheersing voor de versterking van de verbinding tussen alle partners. 

Benodigde ureninzet 

De beschreven lokale verantwoordelijkheden zijn vertaald naar het minimale aantal uren dat een 

AOV-er ter beschikking zou moeten hebben om zijn/haar taken voor Bevolkingszorg goed te kunnen 

vervullen: ongeveer 9 – 15 uur per week.  
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B. Expertteams 
Voor alle processen van Bevolkingszorg (communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, SIS, 

evacuatie, informatie en ondersteuning) bestaan expertteams. Gemeentesecretarissen zijn voorzitters 

van de expertteams, AOV-ers nemen de rol van secretaris op zich. Verder bestaan de expertteams uit 

collega’s in diverse functies vanuit de gemeenten in Brabant-Noord. Het proces crisiscommunicatie 

heeft een secretaris van de Veiligheidsregio. 

De expertteams zijn aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio als het gaat om kennis en expertise van 

het betreffende Bevolkingszorgproces waartoe zij georganiseerd zijn. 

De expertteams blijven verantwoordelijk voor het up-to-date houden en door ontwikkelen van hun 

kennis en expertise (middels vak- of netwerkdagen en beschikbare literatuur) en fungeren daarmee 

daadwerkelijk als experts van het betreffende Bevolkingszorgproces.  

De expertteams vertalen hun kennis en expertise in actuele draaiboeken en informatie-/ taakkaarten 

voor de bevolkingszorgfunctionarissen die actief zijn in het betreffende Bevolkingszorgproces.  

De expertteams vervullen een adviesfunctie richting de Veiligheidsregio voor eventuele herzieningen 

van de organisatiestructuur van Bevolkingszorg én voor de inhoud van de Opleidings-, Trainings- en 

Oefenactiviteiten (OTO) die wenselijk zijn voor de bevolkingszorgfunctionarissen in het betreffende 

Bevolkingszorgproces. 

Benodigde ureninzet 

De beschreven verantwoordelijkheden van de expertteams zijn vertaald naar het minimale aantal 

uren dat een expertteamlid (ongeveer 2 uur per week) en/of een secretaris van een expertteam 

(ongeveer 1 uur per week) ter beschikking zou moeten hebben om zijn/haar taken voor 

Bevolkingszorg goed te kunnen vervullen.  

C. Regionale verantwoordelijkheid 
Veiligheidsregio Brabant-Noord ondersteunt en adviseert de AOV-ers in het positioneren en 

verstevigen van hun rol bij Bevolkingszorg in de eigen organisatie, met name richting hun 

gemeentesecretaris.  

Veiligheidsregio Brabant-Noord ondersteunt en adviseert de coördinerend gemeentesecretaris in 

zijn/haar rol om de samenwerking tussen de gemeenten te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle 

gemeenten daadwerkelijk hun rol pakken in Bevolkingszorg en het regionale proces 

crisiscommunicatie. 

Veiligheidsregio Brabant-Noord faciliteert alle gemeenten door te voorzien in OTO-activiteiten voor 

alle functionarissen met een rol in de crisisstructuur van Bevolkingszorg (en dus ook 

crisiscommunicatie). 

Veiligheidsregio Brabant-Noord vertegenwoordigt Bevolkingszorg als professionele 4e kolom in 

multi-overleggen en werkgroepen als het MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) en 

het Leeragentschap.  

Veiligheidsregio Brabant-Noord vertegenwoordigt de regio bij landelijke overleggen en daaruit 

voortvloeiende expertteams en vakgroepen. Landelijke ontwikkelingen worden tevens regionaal of 

lokaal door vertaald en uitgewerkt. 

Veiligheidsregio Brabant-Noord zet in op het evalueren van inzetten en OTO-activiteiten en faciliteert 

de gemeenten daarin. 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een signalerende rol met betrekking tot het solidariteitsbeginsel 

tussen de verschillende gemeenten (levering van functionarissen in zowel de ‘koude’ als ‘warme’ fase 

en aanwezigheid/ bijdragen aan OTO-activiteiten). 

Veiligheidsregio Brabant-Noord ondersteunt de gemeenten door de organisatie van overkoepelende 

activiteiten en de productie van middelen (film organisatie Bevolkingszorg Brabant-Noord, film 

werking Smart Respond, nieuwsbrief Bevolkingszorg, besloten site voor Bevolkingszorg etc.).  

Tenslotte is Veiligheidsregio Brabant-Noord mede verantwoordelijk voor de verbinding met de 

gemeenten. Dit wordt geconcretiseerd door periodieke samenwerking en overleg te faciliteren in het 

nieuwe GMC, wat dient als multidisciplinaire ontmoetingsplek van de crisisbeheersing. 

Benodigd budget 

De beschreven regionale verantwoordelijkheden zijn vertaald naar het minimale aantal uren dat 

beschikbaar moet zijn om de taken voor Bevolkingszorg goed te kunnen vervullen. 

Functies Formatie 
huidig 

Formatie 
nieuw 

Uitbreiding 

Bevolkingszorg, OTO  1,0 1,0 

Bevolkingszorg, overig 0,8 1,2  0,4 

Crisiscommunicatie 0,4 1,0 0,6 

Secretariële ondersteuning  0,4 0,4 

Totaal 1,2 3,6 2,4 

 

Deze uitbreiding van formatie leidt tot een toename van de jaarlijkse structurele kosten met € 195.000 

(waarvan € 180.000 voor formatie en € 15.000 voor de uitbreiding van het werkbudget voor OTO). 

Deze kostenverhoging vertaalt zich in een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,30. 
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2. Resultaten: wat levert het voorstel op? 

Aan de gemeenten in VRBN wordt een investering gevraagd; zowel in uren voor AOV-ers en 

expertteamleden als in financiën voor een proportionele uitbreiding van de regionale capaciteit. Door 

op deze wijze een impuls te geven aan de versteviging van het fundament voor Bevolkingszorg 

verbeteren we onze continuïteit, stabiliteit en solidariteit, zoals ook de visitatiecommissie aanbeveelt.  

Er ontstaat meer draagvlak en solidariteit bij Bevolkingszorg tussen de gemeenten in Brabant-Noord. 

 er is een bandbreedte bepaald voor het aantal uren dat een AOV-er minimaal ter beschikking 

moet hebben om alle taken op het gebied van crisisbeheersing en Bevolkingszorg goed te 

kunnen organiseren; 

 kennis over Bevolkingszorg en crisiscommunicatie is bij lokale functionarissen up-to-date 

doordat de AOV-ers hun collega’s periodiek bijpraten en informeren; 

 de AOV-ers hebben jaarlijks een afspraak met de adviseur Bevolkingszorg en de adviseur 

crisiscommunicatie om te bespreken welke uitdagingen voor Bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie nog aangepakt moeten worden;  

 de adviseur Bevolkingszorg, adviseur crisiscommunicatie en Coördinerend 

Gemeentesecretaris bezoeken jaarlijks de gemeentesecretaris én AOV-er van iedere 

gemeente in Brabant-Noord. Ontwikkelingen, best practices en knelpunten worden gedeeld 

zodat elke gemeentesecretaris beter geïnformeerd is en kan sturen op de bijdrage van de 

eigen organisatie aan Bevolkingszorg.  

 gemeentesecretarissen en AOV-ers zetten zich in voor de vulling van piketten en de 

expertteams wat de solidariteit van gemeenten onderling ten goede komt. Posities van de 

gemeenten in VRBN worden gelijkwaardiger; 

 AOV-ers krijgen allemaal een rol in de warme fase en raken zo meer betrokken (bij de inhoud 

van de Bevolkingszorgprocessen);  

 maandelijks wordt door de AOV-ers, de adviseur Bevolkingszorg en de adviseur 

Crisiscommunicatie een dagdeel fysiek samengewerkt op eenzelfde locatie waardoor we 

kennis en ervaringen delen en verrijken; 

 we ontzorgen de expertteams met de organisatie van OTO-activiteiten waardoor de 

betreffende OTO-activiteiten een kwaliteitsimpuls krijgen en de tijdsinspanne voor de 

betreffende gemeente beperkt blijft. 

We sluiten structureel aan bij het landelijk netwerk voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie en 

vertalen kennis en ervaring regionaal door. 

 we zijn beter geïnformeerd over wat er landelijk speelt; 

 regionale draaiboeken en taakkaarten zijn geactualiseerd volgens de landelijke norm; 

 we zijn aangesloten bij de thema’s die landelijk spelen en pakken deze regionaal op (nafase, 

terrorismegevolgbestrijding); 

 we hebben inspraak in wat landelijk besloten wordt en kunnen daar dus invloed op 

uitoefenen; 

 de regionale bevolkingszorgstructuur van Brabant-Noord sluit aan bij de landelijke norm; 

 NL alert wordt regionaal door vertaald als crisis & alarmeringsmiddel; 

 de inzet van de calamiteitenzender wordt verder doorontwikkeld (aansluitend bij landelijke 

afspraken). 

We professionaliseren de vakbekwaamheid en kwaliteit van de Bevolkingszorgfunctionarissen. 

 we selecteren mensen op basis van landelijke kwalificatiedossiers waardoor de match per 

functie verbetert en het niveau stijgt; 

 we ontzorgen expertteams van de organisatie van OTO-activiteiten waardoor regionale en 

lokale teamleiders wél jaarlijks getraind en geoefend worden; 



7 
 

 we houden rekening met individuele behoeften én bieden een grotere diversiteit aan OTO-

activiteiten zodat er meer maatwerk ontstaat dat aansluit bij de gewenste ontwikkeling van 

elke individuele functionaris; 

 we richten een kwalitatieve registratie in die inzicht geeft in individuele leertrajecten en –

behoeften; 

 de OvD-BZ krijgt meer prioriteit vanwege het belang van deze sleutelfunctionaris in het veld, 

er wordt meer maatwerk geleverd aan deze groep; 

 door aan te sluiten bij het overleg Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO), het 

multi Leeragentschap en door deel te nemen aan daaruit voortvloeiende werkgroepen is de 

input voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie als professionele 4e kolom ook richting onze 

partners georganiseerd; 

 de besloten website voor Bevolkingszorg wordt door ontwikkeld; 

 er wordt een fall back georganiseerd voor de inzet van de gemeentelijke website tijdens een 

incident. 

We zijn een lerende organisatie. 

 we evalueren zowel de inzetten als de OTO-activiteiten en geven een follow up aan de 

betrokken functionarissen; 

 kennis en ervaringen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie uit het land worden regionaal 

door vertaald of toegepast; 

 we geven een follow up aan signalen van onder andere de OvD-BZ over het niet op orde zijn 

van een back office van individuele gemeenten of de regionale structuur; 

 functionarissen Bevolkingszorg zijn, met behulp van een kwalitatief registratiesysteem, meer 

verantwoordelijk voor het eigen leren;  

 we investeren meer in de aansluiting bij onze multi-partners en andere netwerken, omdat we 

ten alle tijden samen een incident bestrijden. 
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3. Risicoparagraaf 

Om bestuurlijk een goede afweging te kunnen maken, is in deze risicoparagraaf onderscheid 

gemaakt tussen de mogelijke risico’s van de huidige situatie (“wat als we niets doen”) en de risico’s 

die nog steeds mogelijk zijn ondanks dat er invulling gegeven wordt aan de versterking van 

Bevolkingszorg Brabant-Noord zoals in dit voorstel uitgewerkt.  

Risico’s bij het in stand houden van de huidige situatie 
Als we de verantwoordelijkheidsverdeling zoals vastgesteld in 2015 behouden binnen de bestaande 

capaciteit (0,4 fte crisiscommunicatie en 0,8 fte bevolkingszorg), verwachten we de volgende risico’s: 

Er is onvoldoende draagvlak en solidariteit voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie bij de 

gemeenten in Brabant-Noord. 

 De AOV-ers hebben onvoldoende tijd en mogelijkheid om hun rol naar behoren in te vullen, 

zowel in de voorbereidende koude fase als bij incidenten. Daardoor zijn niet alle gemeenten 

goed voorbereid op rampen en crises wat leidt tot een publicitair en bestuurlijk afbreukrisico. 

 De expertteams en harde en zachte piketten worden niet gevuld waardoor zowel lokale als 

regionale bevolkingszorgprocessen niet voorbereid en uitgevoerd worden. De opkomst én de 

kwaliteit van bevolkingszorgfunctionarissen kan niet meer gegarandeerd worden. De kwaliteit 

van de totale organisatiestructuur van Bevolkingszorg staat daarmee flink onder druk.  

 We blijven afhankelijk van een relatief kleine groep functionarissen waar de druk en belasting 

erg hoog is. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van (de organisatie van) Bevolkingszorg. Door de 

onevenredige verdeling van de lasten tussen de gemeenten, lopen we het risico dat 

gemeenten niet meer bereid zijn te investeren in de crisisorganisatie van Bevolkingszorg én 

geen collegiale bijstand willen leveren tijdens een crisis. Dit resulteert mogelijk in politieke 

risico’s bij grote incidenten. 

De vakbekwaamheid en kwaliteit van bevolkingszorg- en crisiscommunicatiefunctionarissen neemt af. 

 Het tekort aan bevolkingszorgfunctionarissen blijft bestaan waardoor we niet kunnen werven 

op basis van kwalificatiedossiers. 

 Doordat de OTO-activiteiten vanuit de expertteams niet van de grond komen, zijn regionale 

en lokale teamleiders onvoldoende geoefend en vakbekwaam. De kwaliteit van de totale 

organisatiestructuur van Bevolkingszorg staat daarmee flink onder druk.  

 De OTO-activiteiten voor de hoofdstructuur van Bevolkingszorg zijn beperkt en sluiten niet 

aan bij individuele behoeften waardoor doorontwikkeling onmogelijk is.  

 Activiteiten of inzetten worden niet of nauwelijks geëvalueerd en krijgen geen follow-up; we 

zijn geen lerende organisatie.  

Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) is niet langer een professionele en volwaardige partner. 

 Er wordt niet optimaal bijgedragen aan multidisciplinaire producten en activiteiten waardoor 

de input voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie niet georganiseerd is. Dit veroorzaakt 

wrijving bij de overige hulpverleningsdiensten die mede afhankelijk zijn van de input van 

Bevolkingszorg. Bovendien komt dit de vakbekwaamheid van de 

bevolkingszorgfunctionarissen die deelnemen in multi-teams als het CoPI en ROT niet ten 

goede. 

We zijn niet aangesloten bij het landelijk netwerk voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie en 

missen ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen.  

 We werken met verouderde regionale draaiboeken en taakkaarten en vertalen thema’s als 

Nafase en terrorismegevolgbestrijding niet door naar onze regionale processen. 

 We hebben geen inspraak in wat landelijk besloten wordt en onze regionale structuur sluit 

niet meer aan bij de landelijke norm. 
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Risico’s bij het voorgestelde scenario: versteviging van het fundament van Bevolkingszorg 

Bij het voorstel, waar de regionale capaciteit verantwoord en proportioneel uitgebreid wordt en het 

draagvlak en de solidariteit van de gemeenten in Brabant-Noord vergroot, blijven de volgende risico’s 

mogelijk: 

Er is onvoldoende draagvlak en solidariteit voor Bevolkingszorg en crisiscommunicatie bij de 

gemeenten in Brabant-Noord. 

 Aan de gemeenten wordt, naast een financiële bijdrage voor de uitbreiding van regionale 

capaciteit, een investering gevraagd in uren voor AOV-ers en expertteamleden. Wanneer de 

AOV-ers en expertteamleden niet de beoogde tijd en ruimte hebben om hun rol in te vullen 

zoals beschreven in de verantwoordelijkheidsverdeling, zijn niet alle gemeenten goed 

voorbereid op rampen en crises wat leidt tot een publicitair en bestuurlijk afbreukrisico.  

 Ook de harde en zachte piketten blijven dan onderbezet waardoor opkomst van 

bevolkingszorgfunctionarissen niet gegarandeerd kan worden.  

Verloop van bevolkingszorgfunctionarissen zorgt niet voor de beoogde doorontwikkeling. 

 Door natuurlijke uitstroom van collega’s gaat opgebouwde kennis en expertise verloren en 

blijft investering in het werven en vakbekwaam maken van nieuwe functionarissen 

noodzakelijk. Het lukt daardoor niet de beoogde doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls te 

realiseren. 
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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 1 

Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Regeling Calamiteitencoördinator (CaCo) 

 
 
 

Aanleiding 
Tijdens de bestuursconferentie van 12 en 13 april van dit jaar is gesproken over de wettelijke verplichting in 
het Besluit Veiligheidsregio’s rondom de beschikbaarheid van een CalamiteitenCoördinator (CaCo) enerzijds 
en de ter discussie staande noodzaak ervan anderzijds. 
 
Inmiddels is gebleken dat er landelijk geen draagvlak is voor een aanpassing van het Besluit 
Veiligheidsregio’s, daarmee blijft de wettelijke verplichting in stand. Naar het oordeel van de Inspectie Justitie 
en Veiligheid voldoen we nu niet aan de eisen die het Besluit veiligheidsregio’s in dit kader aan ons stelt. 
Verder blijkt dat het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost er aan hecht te beschikken over een 
CalamiteitenCoördinator, zoals de wetgever die bedoeld heeft. 
Ook is er steeds meer behoefte aan snelle beeldvorming op de meldkamer onder de druk van sociale media. 
 
Daarom hebben de beide directeuren Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost van het 
Dagelijks bestuur de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn én met een voorstel 
voor een structurele oplossing te komen. U bent daarvan ter vergadering op 4 juli jl. in kennis gesteld. In 
bijlage 1 vindt u de uitwerking van deze opdracht. Daarin vindt u een uitgebreide toelichting over de historie, 

de achtergrond en overwegingen bij dit voorstel. 
 

Inleiding 
Bij grote en/of complexe incidenten in het verleden is telkens weer gebleken dat er binnen het 
meldkamerdomein gebrek was aan multidisciplinaire afstemming, opschaling en informatiemanagement. Dit 
zorgde voor operationele en bestuurlijke problemen en risico’s tijdens de bestrijding van (deze) incidenten. 
De reden van het niet kunnen uitvoeren van deze multidisciplinaire taken was dat de individuele meldkamers 
van brandweer, politie en ambulancedienst ingericht waren (en zijn) op de eigen monodisciplinaire taken en 
niet (gezamenlijk) toegerust waren om de multidisciplinaire taken uit te voeren. Om dit probleem op te lossen 
zijn de multidisciplinaire taken expliciet in het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) van 2010 opgenomen als 
wettelijk verplichte taken. Over de wijze van organisatie van deze multidisciplinaire taken werden de 
veiligheidsregio’s vrijgelaten hoe deze in te richten. In de jaren na de invoering van de Bvr werd echter de 
oplossing voor de inrichting van deze taken bij veel veiligheidsregio’s gevonden in het instellen van een 
functie Calamiteitencoördinator (CaCo). 
Brabant-Noord beschikt niet over een afdoende regeling. Naar aanleiding van meerdere systeemtesten en 
daadwerkelijke incidenten (o.a. aanvaring met de stuw bij Grave) zijn kritische opmerkingen geplaatst over 
het ontbreken van een geborgde CaCo-regeling door de inspectie JenV en de Commissaris van de Koning. 
 
De meldkamer Brabant-Noord is inmiddels samengegaan met de meldkamer van Brabant Zuidoost in de 
meldkamer Oost-Brabant. In verband met het hebben van één meldkamer is het (zeer) wenselijk om vanuit 
operationeel en financieel oogpunt één CaCo-regeling in te voeren voor Brabant-Noord en Brabant Zuidoost. 
 
Het meldkamer domein, de crisisbeheersing en de rol van de veiligheidsregio zijn in beweging. Het ligt voor 
de hand om bij het instellen van een regeling voor de CaCo, de invulling in een breder perspectief te 
plaatsen. De ontwikkeling van de veiligheidsregio naar een keten- en netwerkorganisatie vraagt om een 
stevigere rol van de veiligheidsregio op het gebied van informatiemanagement (de VR als 
‘informatiemakelaar’). Binnen de taken van de CaCo is multidisciplinair (operationeel) informatiemanagement 
een belangrijk taak. Dit pleit ervoor om de CaCo een nadrukkelijke rol te geven in niet alleen het ‘warme’ 
informatiemanagement maar zeker ook in het ‘koude’ informatieproces van de veiligheidsregio. Een rol dus 
binnen het in te richten ’veiligheidsinformatieknooppunt’’ (VIK) van waaruit diensten informatie kunnen delen, 
gezamenlijke risico-inschattingen kunnen maken en daarop samen afgesproken uitvoeringsprogramma’s 
kunnen uitvoeren. 
 

Voorstel    (Aangepast) 

AGP 12c      
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Invulling CaCo functie 

Om in vulling te geven aan de CaCo functie in de meldkamer Oost-Brabant kan gekeken worden naar vier 
opties, te weten: 

a. “nuloptie”, geen regeling 
b. “piketoptie”, niet 24/7 op de meldkamer maar binnen ca. 30 minuten oproepbaar 
c. 24/7 op de meldkamer beschikbaar 
d. 24/7 op de meldkamer beschikbaar en rol binnen het “koude” informatieproces 

 
Hoewel de 24/7 opties (c en d) kostbare opties zijn, voldoen deze wel geheel aan de door de wetgever 
beoogde invulling van de vereiste functies. De opties a en b voldoen niet of slecht zeer beperkt waardoor er 
sprake is van operationele en bestuurlijke risico’s zoals beschreven zijn in de notitie bij dit voorstel. 
Met optie d wordt zowel invulling gegeven aan de invulling van de CaCo functies alsmede de realisatie van 
een belangrijk eerste schakel in het verder in te richten “koude” informatieproces, en verdient daardoor een 
voorkeur boven optie c waarbij louter de CaCo functies worden belegd. 
 
De kosten voor de invoering bedragen ca. k€ 650 (prijspeil 2020) waarvan k€ 325 ten laste komen van 
Brabant-Noord en k€ 325 voor Brabant Zuidoost.  

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur 24 oktober 2018 

Algemeen Bestuur 7 november 2018 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 
1. Te kiezen voor optie d. , te weten de invoering per 1 januari 2020 van de 24/7 op de meldkamervloer 

beschikbare Calamiteitencoördinator (CaCo) en deze functie tevens te belasten met de functie van 
informatiecoördinator binnen het regionaal in te richten ‘veiligheidsinformatieknooppunt’ (VIK). 

2. Optie d. als voorstel op te nemen in het Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
3. Na positieve besluitvorming over het Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord met 

inachtneming van de door de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen zal door de Veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost een overeenkomst moeten worden gesloten over de invoering van de 
gezamenlijke regeling CaCo voor Brabant-Noord en Brabant Zuidoost op basis van een gelijke verdeling 
van de kosten, zijnde € 325.000 (= € 0,30 € 0,50 per inwoner) per veiligheidsregio. 

4. Na positieve besluitvorming over de Calamiteitencoördinator door de besturen van de Veiligheidsregio’s 
Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord de implementatie hiervan in 2019 te starten. 

5. De incidentele kosten van doorvoering van de Calamiteitencoördinator voor wat betreft de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord te financieren uit de Bestemmingsreserve transitie en doorontwikkeling 
veiligheidsregio; 

6. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in kennis stellen van de besluitvorming 
ad beslispunten 1 tot en 4 en genoemd bestuur vragen een soortgelijk voorstel aan het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te doen.  

 

Akkoord Ja  Nee   

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

 

Bijlage(s) 

 
 

1. Notitie de Calamiteitencoördinator 
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De Calamiteitencoördinator 
Concept versie 1.0 

 

1. Inleiding & historie 

1.1. ACHTERGROND 

De bezetting in de meldkamer is afgestemd op de dagelijkse belasting. Als zich een groot incident of een 

calamiteit aandient, dan zijn allerlei niet-routinematige handelingen vereist, die opleiding, oefening en 

concentratie vergen. Tegelijkertijd zijn de centralisten van de drie disciplines volledig belast of overbelast met 

de regeling van de eigen werkzaamheden, zowel voor de calamiteit als voor het reguliere werk dat doorgaat. 

Dit leidt ertoe dat er bij een calamiteit te weinig oog is voor de multidisciplinaire afstemming, de opschaling en 

het informatiemanagement. De bestuurlijke en operationele inzet wordt daardoor aanzienlijk gehinderd, zoals 

bleek sinds grote incidenten zoals de Bijlmerramp en Herculesramp in de jaren ’90 en de cafébrand Volendam 

en vuurwerkramp Enschede het begin van deze eeuw. Maar ook bij recentere grote incidenten als onder 

andere de Chemiepackbrand in Moerdijk. 

Op grond van evaluaties en op aanreiken van de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid is in 2005 een 

normenset voor gemeenschappelijke meldkamers vastgesteld, waaronder1: 

a. Er zijn voldoende bekwame en bevoegde centralisten aanwezig om de opschaling in goede banen te 

leiden; 

b. Ten tijde van de opschaling is er één persoon voor alle drie de disciplines die verantwoordelijk is voor de 

opschaling (de Coördinator Melding en Opschaling). 

Daarbij werd gedacht aan een minimum basisbezetting van 2 centralisten per discipline en een 

multidisciplinaire coördinator (tevens infocoördinator)2, die binnen 5 minuten in actie is3. Deze coördinator is in 

2010 verankerd in het Besluit veiligheidsregio’s en dient bij grootschalige alarmering direct in actie te komen: 

niet binnen 5 minuten maar binnen 2 minuten4. Gezien de positie in het Besluit veiligheidsregio’s is het aan de 

veiligheidsregio’s om in de functie te voorzien. 

 

1.2. DE ONTWIKKELING VAN DE FUNCTIE “CALAMITEITENCOÖRDINATOR” 

De eisen zijn zodoende duidelijk, maar hoe deze Coördinator Melding en Opschaling (later 

“Calamiteitencoördinator” CaCo genoemd) te organiseren? Regio’s en meldkamers hebben gezocht naar de 

balans tussen effectiviteit en kosten. Hoewel de noodzaak door niemand werd betwist, leek een vrijgestelde 

CaCo wel erg kostbaar voor die paar keer per jaar dat daadwerkelijk wordt opgeschaald in GRIP. Vanaf 2005 is 

zodoende een moeizame ontwikkeling zichtbaar, waarbij capaciteitsproblemen verhinderden dat centralisten 

voldoende werden opgeleid en dat, als het nodig is, een CaCo direct kon optreden5. Gaandeweg vond elke 

regio haar eigen formule. Deze zoektocht heeft geleid tot een variëteit aan invullingen van “de CaCo”.  

In een aantal meldkamers is de 24/7 aanwezigheid van de CaCo-rol niet structureel geborgd. In andere 

meldkamers is niet structureel geborgd dat de CaCo 24/7 voldoende is vrijgemaakt voor de uitvoering van de 

CaCo-taken. Profilering, werving, selectie, opleiding en oefening zijn in het land divers geregeld. 

  

                                                                 
1 Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ministerie van BZK en Ministerie van VWS; 10 mei 2005, p.20. 
2 Basisvereisten Crisismanagement Veiligheidsregio’s, de producten benoemd; IOOV; 20 mei 2006, concept. 
3 Basisvereisten Crisismanagement, De decentrale normen benoemd; Landelijk Beraad Crisisbeheersing, november 2006. 
4 Besluit veiligheidsregio’s, artikel 2.2.2. 
5 Zie bijvoorbeeld Project Melding en Opschaling; politie Brabant Zuid-Oost, 9 mei 2007. 
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De regeling van de Caco-taak is de laatste jaren weer actueel, vanwege acties van de Inspectie zoals in Brabant-

Noord en omdat de samenvoeging van meldkamers noopt tot vernieuwing. Landelijk zijn beelden ontwikkeld in 

het kader van de harmonisering alarmering hoofdstructuur, die noodzakelijk is vanwege de geëiste 

eenduidigheid binnen de Landelijke Meldkamerorganisatie6. Aangezien het aantal meldkamers meer dan 

halveert is het goed organiseren van de Caco-functie ook minder kostbaar, terwijl Caco-functie aan betekenis 

wint door het navenant toenemen van de ‘case-load’. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat in steeds meer 

meldkamers de rol van CaCo volledig wordt vrijgemaakt en 24/7 ingevuld. 

 

1.3. DE SITUATIE IN BRABANT-NOORD 

De meldkamer Brabant-Noord is samengevoegd met de meldkamer Brabant Zuidoost in de meldkamer Oost-

Brabant. In het verleden kende de meldkamer Brabant-Noord (GMC) een beperkte invulling van de CaCo-

functie. Gedurende de dag werd deze functie ingevuld door één van de teamleiders binnen de meldkamer en 

buiten kantooruren was de CaCo op piket beschikbaar. Een constructie waarover de inspectie Justitie en 

Veiligheid meerdere malen kritisch heeft gerapporteerd. 

Sinds de samenvoeging van de meldkamers is de CaCo gedeeltelijk aanwezig maar kan niet voorzien worden in 

een gegarandeerde 24/7 beschikbare CaCo. Zo was bij aanvang van het incident “stuw Grave” geen CaCo 

beschikbaar hetgeen wederom tot kritische opmerkingen en vragen heeft geleid van de inspectie, 

onderzoeksbureau Berenschot en de Commissaris van de Koning. 

 

2. Overwegingen 

2.1. CACO IN PERSPECTIEF 

Indien tot invulling van de CaCo wordt overgegaan, zijn een duidelijke positionering en helder perspectief voor 

de CaCo essentieel. Niet alleen de nieuwe meldkamer wordt ontwikkeld, ook de crisisbeheersing als discipline 

binnen de veiligheidsregio innoveert. In de bestuursconferentie van april 2018, hebt u hierover bestuurlijke 

standpunten ingenomen die vastgelegd zijn in tien bouwstenen. Externe gerichtheid, samen(werking), een 

keten- en netwerkaanpak, informatievoorziening en flexibele en behoeftegestuurde crisisorganisatie zijn daarin 

belangrijke aandachtspunten.  

Voor het binnenhalen van externe signalen over kwetsbaarheiden in de veiligheid, dreigingen en/of concrete 

risico’s – de rol van informatiemakelaar –, en voor de brugfunctie naar de crisisorganisatie, ontbreekt 

momenteel een centraal punt binnen het netwerk van de veiligheidsregio. Er is wel de mogelijkheid om bij 

dreigingen over te gaan tot een ‘preventief Regionaal Operationeel Team’, maar dat kent een hoge drempel 

om op te roepen. Daarnaast is een ROT een vluchtige constructies omdat deze niet permanent actief is maar 

slechts acteert bij incidenten en zeer concrete dreigingen. Maar wellicht het belangrijkste is dat een keten- en 

netwerkbenadering bij het analyseren en beheersen van risico’s in de “koude” fase een totaal verschillende is 

van de bestrijdingsaanpak (met eenhoofdige leiding) in de “warme” fase.  

Bij de doorontwikkeling van de veiligheidsregio naar een pro-actieve keten- en netwerkorganisatie is een goede 

en “real time” informatiepositie van de veiligheidsregio met haar samenwerkende partners van groot belang. 

Bij de inrichting van het informatieproces van de netwerkorganisatie veiligheidsregio, ligt voor de hand om de 

rol van de CaCo als ‘spin in het web’ binnen het opschalingsproces, te koppelen aan de rol van ‘spin in het web’ 

in het “koude” informatieproces (een rol dus binnen de veiligheidsregio als “informatiemakelaar”).  

Concreet betekent dit dat de CaCo voortdurend (24/7) gevoeligheid toont voor signalen en meldingen uit de 

buitenwereld en deze weet te vertalen naar de informatieanalisten van de verschillende “kolommen”. 

Informatie die gebruikt kan worden om gezamenlijke risico’s in beeld te brengen en zo mogelijk te beheersen 

en informatie die, indien nodig, meegenomen kan worden in de opschaling bij daadwerkelijke incidenten. 

                                                                 
6 Adviesnotitie harmonisering en versterking Caco, onderdeel van het project Harmonisatie alarmering hoofdstructuur, i.o.v. Regiegroep 

Meldkamer Brandweer en Multi-Opschaling, januari 2017. 
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Daarnaast zal de CaCo een brede rol kunnen vervullen binnen de hoofdstructuur. De CaCo vormt immers de 

eerste multidisciplinaire schakel als operationeel leidinggevende bij opschaling (gevolgd door de Leider CoPI en 

de Operationeel Leider) en informatiedeling. 

 

2.2. SAMENWERKING MET VR BZO 

 De vorming van de meldkamer Oost-Brabant vraagt om een bredere samenwerking met de Veiligheidsregio 

Brabant Zuidoost op verschillende gebieden van operationele voorbereiding (plannen, procedures etc.). Het 

immers niet werkbaar wanneer de werkafspraken verschillend zijn tussen beide regio’s waardoor het risico op 

fouten door centralisten groter wordt. 

Om die reden is het bijzonder onwenselijk om verschillende invullingen te hebben in de CaCo functies voor 

beide veiligheidsregio’s. Een regeling voor zowel Brabant Zuidoost en Brabant-Noord is essentieel. 

2.3. WELKE INVULLINGEN BESTAAN ER REEDS IN HET LAND? 

Op dit moment zijn er vele varianten met betrekking tot de invulling van de CaCo functies. Het laatste jaar zien 

we echter wel een toename in het aantal meldkamers waar de CaCo-functies ingevuld worden via een 

vrijgestelde CaCo die 24/7 aanwezig is op de meldkamer (o.a. Gelderland-Zuid, Midden- en West Brabant) of 

dat men bezig is om hierin op korte termijn te gaan voorzien (bijv. VR Noord en Zuid Limburg). De verwachting 

is dat dit aantal nog verder zal gaan toenemen. 

 

3. Mogelijkheden tot concrete invulling in Brabant-Noord 

a. “nul-optie”, geen invulling 

Met deze optie wordt gekozen om niet of nauwelijks invulling te geven aan de functies van de CaCo. De 

meldkamer zal de taken binnen de huidige bezetting moeten realiseren. Feitelijk een keuze die al bestond in 

Brabant-Noord doordat centralisten binnen de huidige meldkamer opgeleid waren tot CaCo en in 

voorkomende gevallen de CaCo functies moesten gaan vervullen indien nodig. In de praktijk bleek en blijkt 

echter dat bij een grote belasting van de meldkamer de CaCo rol niet ingevuld kon worden doordat de 

monodisciplinaire meldkamertaken van de centralisten alle aandacht vroegen. Dit betekende dat niet of pas na 

lange tijd sprake kon zijn van het creëren van een gezamenlijk operationeel beeld en het zorgdragen voor 

afstemming tussen de meldkamers. Het gevolg was verschillende (operationele) beelden over bijvoorbeeld de 

risico’s tussen de diensten en vertraging in de informatievoorziening richting verantwoordelijk bestuurder(s) en 

andere betrokken organisatie. 

 

b. CaCo op piket 

In dit geval wordt voorzien in een gegarandeerde CaCo-functie binnen de meldkamer maar echter wel met een 

vertraging in opkomst van ca. 30 minuten. Hoewel de beschikbaarheid na verloop van tijd gegarandeerd is, zal 

de opkomende CaCo niet direct kunnen starten met het samenbrengen van de beschikbare informatie tot een 

operationeel beeld en evenmin met het aansturen van de meldkamer.  

Het gevolg van een vertraging in opkomst en inzet zal zijn dat cruciale informatiedeling en aansturing in de 

beginfase (gericht op een snelle opschaling en afstemming van risicobeperkende maatregelen) daarmee in het 

gedrang komt omdat de aanwezige centralisten volledig belast zijn met de monodisciplinaire uitgifte en 

aansturing van eenheden. 

 

c. Vrijgestelde CaCo, 24/7 beschikbaar 

Met het invoeren van een vrijgestelde CaCo die 24/7 aanwezig is op de meldkamer wordt maximaal invulling 

gegeven aan de functies van multidisciplinaire leiding bij melding en opschaling en informatievoorziening 

(operationeel beeld) binnen de beoogde tijdsnormen. De functie voorziet niet of slechts in zeer beperkte mate 

in een rol binnen het “koude” informatieproces.  
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d. 24/7 CaCo met functie als informatiemakelaar 

Evenals de vrijgestelde CaCo zal deze functie 24/7 georganiseerd zijn op de meldkamer waardoor voorzien 

wordt in de wettelijk vereiste functionaliteiten. Echter naast deze functionaliteiten wordt de CaCo ook ingezet 

binnen het “koude” informatieproces en een actieve rol spelen in het vergaren, koppelen, afstemmen en 

veredelen van (externe) informatie en deze informatie pro-actief delen ten behoeve van de risico- en 

crisisbeheersing. Hiermee wordt de CaCo een belangrijk (eerste) informatieknooppunt voor veiligheid (VIK) 

binnen de netwerkorganisatie veiligheidsregio en niet alleen een functionaliteit die wordt ingezet ten tijde van 

een grootschalig incident (GRIP). 

Door de CaCo functie te combineren met de functie van informatiemakelaar kan aangesloten worden op de 

reeds lopende ontwikkelingen in andere (en omliggende) veiligheidsregio’s zodat het inrichten van het “koude” 

informatieproces en de rol van de veiligheidsregio als informatiemakelaar in samenwerking kan plaatsvinden.  

 

Enkele veiligheidsregio’s (w.o. Midden- en West Brabant) ‘geven’ hierbij de CaCo een bredere invulling in het 

“koude” informatieproces. Andere veiligheidsregio’s combineren de CaCo met nevenfuncties als opleiden en 

trainen of planvorming. 

 

4. Beschouwing van de mogelijkheden tot invulling in Brabant-Noord 

Kijkend naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de functies van multidisciplinair leidinggeven aan het 

opschalingsproces binnen de meldkamer en het voorzien in een gezamenlijk operationeel beeld (binnen de 

gestelde normtijden) voldoen feitelijk alleen de opties met een 24/7 bezetting op de meldkamer. In de beide 

andere opties is dit niet het geval doordat of de functies niet zijn ingevuld (nuloptie) of dat de invulling met een 

dusdanige vertraging in opkomsttijd plaatsvindt (piketoptie) dat geen sprake meer kan zijn van vroegtijdig 

multidisciplinair aansturen en informeren. Hierdoor kan het probleem ontstaan dat de diensten in de cruciale 

beginsituatie geen gezamenlijk beeld van het incident en de risico’s hebben. Immers de centralisten richten 

zich bij aanvang primair op de “eigen” kolom. Hierdoor kunnen wellicht tegenstrijdige, en gevaarlijke, situaties 

ontstaan omdat een dienst niet de kennis draagt die mogelijk al wel bij de andere dienst bekend was (bijv. de 

brandweer die onderweg is naar een object waarvan de politie reeds informatie heeft over activiteiten die een 

gevaar kunnen vormen voor het brandweeroptreden en –personeel). 

Bij de afwezigheid dan wel niet tijdige invulling van de CaCo-functies is de meldkamer bij complexere 

incidenten ook niet in staat om de bestuurlijk verantwoordelijke vroegtijdig te informeren, i.v.m. de 

(over)belasting, het niet hebben van een multidisciplinair leidinggevende en het ontbreken van een 

gezamenlijk operationeel beeld. Diverse recentelijke incidenten binnen Brabant-Noord hebben dit ook 

uitgewezen (o.a. de aanvaring bij de stuw Grave, december 2016 en de stofexplosie in Veghel, mei 2017). 

 

Het niet (adequaat) invullen van de CaCo functies heeft de afgelopen jaren al diverse malen geleid tot kritische 

opmerkingen van de inspectie. Voorts heeft de Commissaris van de Koning in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van november 2017 aangedrongen op een passende regeling om te komen tot een structurele invulling 

van de CaCo functies. 

 

De afweging die gemaakt kan worden bij het invullen van de CaCo functie is ook om de CaCo in een breder 

perspectief te zien. Met andere woorden, willen we ook dat de meldkamer een pro-actieve rol gaat spelen in 

de informatievoorziening waarbij de CaCo de “spin in het web” is voor het “koude” informatieproces. Dat de 

CaCo actief potentiële kwetsbaarheden en dreigingen probeert te signaleren en deze pro-actief deelt ten 

behoeve van gezamenlijke risicobeoordelingen en risicobeheersing. 

Inmiddels zijn een aantal veiligheidsregio’s al actief om op deze wijze invulling te geven aan een laagdrempelig 

regionaal veiligheidsknooppunt (VIK). In het VIK wordt reeds beschikbare informatie van de verschillende 

‘kolommen’ en openbare databronnen met elkaar gekoppeld zodat integrale risico-inschattingen kunnen 

worden gemaakt op basis waarvan diensten en gemeenten samen keuzes kunnen maken ten aanzien van de 

reductie en beheersing van risico’s. 
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Indien Brabant-Noord kiest om de CaCo een rol te geven in het “koude” informatieproces, kan relatief 

eenvoudig deelgenomen worden aan deze bovenregionale en landelijke initiatieven. 

 

Brabant-Noord participeert samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) in de meldkamer Oost-

Brabant. Mede naar aanleiding van de ramp met het Herculestoestel in 1996 kent BZO al langere tijd een 

grotendeels 24/7 vrijgestelde CaCo op de meldkamer. Met de komst van de meldkamer Oost-Brabant en het op 

korte termijn niet meer deelnemen van politie en ambulancedienst in een gezamenlijk CaCo-regeling, is dit nu 

niet meer het geval. Niettemin bestaat in de VR BZO de nadrukkelijke wens om de CaCo-functies weer 24/7 in 

te vullen. 

Omdat het niet werkbaar is in een meldkamer om met verschillende regelingen te werken voor de 

verschillende veiligheidsregio’s is het dringend gewenst om uiteindelijke tot een invulling te komen die voor 

beide veiligheidsregio’s van toepassing is. Indien derhalve gekozen wordt in Brabant-Noord voor de nuloptie 

dan wel piketoptie vraagt dit nadrukkelijk om interregionaal bestuurlijk overleg om gezamenlijk voor die optie 

te kiezen.  

 

De kosten van de verschillende opties lopen sterk uiteen. Een piketregeling is de goedkoopste regeling als 

louter gekeken wordt naar de directe kosten. Een piketregeling kost ca. k€ 165 per jaar (extra formatie, 

piketkosten, toelages, opleiding en training).  

De kosten voor de opties c en d met een volledige 24/7 bezetting op de meldkamer worden begroot op ca. 

k€ 650 per jaar. Hoewel dit een grote kostenpost is, zal een deel van de kostenstijging zich terug kunnen 

verdienen doordat binnen het “koude” informatieproces minder meerkosten hoeven te worden gemaakt 

indien gekozen wordt voor de inrichting van de “informatiemakelaarsrol” bij de veiligheidsregio. 

Voor alle opties geldt dat indien de CaCo functies in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

georganiseerd kunnen worden de kosten gehalveerd worden doordat beide veiligheidsregio’s bijdragen in de 

financiering. 

 

5. Voorstel en implementatie 

Vanuit operationeel en bestuurlijk perspectief, wordt voorgesteld om te kiezen voor optie d (24/7 CaCo met 

functie van informatiemakelaar). Operationeel wordt voldaan aan de behoefte van directe multidisciplinaire 

aansturing van de meldkamer bij grotere en/of complexere incidenten en kan snel voorzien worden in een 

gezamenlijk operationeel beeld. Dit ondersteunt een snelle en veilige bestrijding van incidenten. 

Daarnaast wordt voldaan aan de landelijke ontwikkelingen en wetgeving. Het bevordert tevens de 

gezamenlijke interregionale en landelijke samenwerking. 

Door de CaCo een belangrijke positie te geven binnen het “koude” informatieproces ontstaat een belangrijk 

eerste informatieknooppunt waarmee tijdig kwetsbaarheden en dreigingen gesignaleerd kunnen worden ten 

behoeve van gezamenlijke risico-inschattingen. 

De kosten voor de invoering bedragen structureel k€ 650 structureel waarvan k€ 325 ten laste komen van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. De dekking hiervoor kan meegenomen worden in het beleidskader 2020. De 

implementatiekosten van de regeling kunnen, na instemming van de gemeenteraden met het beleidskader 

2020, in 2019 gedekt worden uit de reserves die bestemd zijn voor de doorontwikkeling van de 

veiligheidsregio. 
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Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : - 

Steller : A. Hellings Onderwerp : Procesgang en methodiek huisvesting 

 

Algemene toelichting 

In afwijking van hetgeen eerder was beoogd wijken we af van de geplande procesgang rondom huisvesting. 
Wel willen we u nu meenemen in de methodiek om tot een verantwoorde budgetoverdracht voor het beheer 
en onderhoud van huisvesting te komen. Deze methodiek zal ter vergadering middels een presentatie nader 
worden toegelicht. 

Methodiek huisvesting 
 
Doelstellingen 

 Het realiseren van een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek 
Uden-Zeeland-Mill. 

 Vanaf 2020 een regionale gezamenlijke sturing op, respectievelijk zeggenschap (niet langer lokaal) 
over huisvesting en de bekostiging ervan. Hierdoor versterkt de slagkracht en de flexibiliteit van de 
veiligheidsregio ten aanzien van de regionale huisvesting en lokale kazernefunctie nu en in de 
toekomst. Het concrete resultaat op dit vlak is dat de veiligheidsregio de integrale 
verantwoordelijkheid krijgt over alle kazernes met het daarbij behorende budget. 

 
De realisatie van de visie op huisvesting 

Het is noodzakelijk nu keuzes te maken omtrent de hoofd- en nevenvestiging i.v.m. de huuropzegging van de 
huidige kantoorlocatie aan de Orthenseweg en het realiseren van de benodigde bouwkundige faciliteiten voor 
arbeidshygiëne. Daarbij zijn er in Uden en Oss (ver)gevorderde plannen voor nieuwbouw van de kazernes, 
waarbij de huidige kazernes op dit moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben. 
Voor deze functies zal ruimte moeten worden gezocht. Ook is de wijze van financiering hiervan onduidelijk in 
verband met de verwevenheid met de huidige kazernes. 
 
Geformuleerde uitgangspunten Dagelijks Bestuur d.d. 6 juni 2018 

 Er moet een toekomstbestendige oplossing komen die helderheid creëert ten aanzien van de 
huisvestingsproblematiek; 

 De veiligheidsregio dient integraal verantwoordelijk te zijn voor de regionale (bovenlokale) functies 
op het gebied van huisvesting (kantoren, werkplaatsen, stallingsplaatsen bovenlokaal materieel), 
daar hoort een huisvestingsbudget bij; 

 De eerder vastgestelde visie op huisvesting (met een hoofdlocatie in ‘s-Hertogenbosch en een 
nevenvestiging in de driehoek Uden-Zeeland-Mill) vormt de basis voor de huisvesting van de 
toekomstige kantoren, werkplaatsen en opleidingslocaties; 

 Het huidige dekkingsplan – dat uitgaat van 39 kazernes – blijft gehandhaafd; 

 De totale maatschappelijke kosten moeten in beeld worden gebracht; 

 Gemeenten worden niet verplicht om de eigendom van het vastgoed over te dragen aan de 
veiligheidsregio. 

 
Geformuleerde uitgangspunten ambtelijke werkgroep 

 Een terugkomend 4-jarig beleidsplan is ook het moment om steeds voor de komende 4 jaar de 
ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en het betreffende beleid daarbij vast te stellen. 

 VRBN draagt alle kosten voor de exploitatie van de gebouwen.  

 De kapitaallasten of huurlasten zijn gebaseerde op “genormeerde kazernes”. Er worden geen 
kapitaal- of huurlasten betaald voor hetgeen boven de norm uitsteekt. 

 De kapitaallasten bij koop zijn gelijk aan huurkosten bij huur 

 Recht van 1e koop bij mogelijke verkoop in de toekomst 

 Verder moet het goed “voelen” voor zowel de gemeenten versus veiligheidsregio als tussen 
gemeenten onderling. 

 Op het gebied van onderhoud geldt het principe van “schoon door de deur”.  
 

Voorstel     

AGP 12d      
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De gebruikte methodiek voor de totstandkoming van de overdracht van zeggenschap over 
huisvesting 

 Stap 1:  bepalen van benodigd budget voor VRBN 

 Stap 2:  kostenverdeling over gemeenten 

 Stap 2a: in beeld brengen van de globale gevolgen voor de individuele gemeenten 

 Stap 3,  in beeld brengen van de werkelijke gevolgen voor de individuele gemeente 
 
 
Stap 1: het benodigde budget voor VRBN 

Om een goed structureel beeld te krijgen worden, i.v.m. de 40-jarige levensduur, de lasten en baten per 
gemeente van 2020 t/m 2060 globaal in beeld gebracht. Ook is specifiek een aantal kazernes bekeken om 
een beeld te krijgen van het complete vraagstuk (leegstand, ouderdom, gezamenlijk gebruik, onnodige luxe, 
beroeps- en dagbezetting). Naar aanleiding hiervan wordt een financieel raamwerk opgesteld voorzien van 
een toelichting.  
 
Het idee is om te werken met een 4-jarig huisvestingsplan (2020-2023), waarin zowel de investeringen als de 
exploitatielasten worden opgenomen.  Een terugkomend 4-jarig beleidsplan is ook het moment om steeds 
voor de komende 4 jaar de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en het betreffende beleid daarbij 
vast te stellen. De ontwikkeling van de hoofd- en nevenvestiging zullen in dit huisvestingsplan worden 
opgenomen. 
 
Stap 2: de verdeling kosten over gemeenten 

Het voorlopige uitgangspunt is een kostenverdeling conform de huidige verdeelsleutel (een vaste 
inwonerbijdrage). Hierdoor zullen er herverdeeleffecten zijn voor de individuele gemeenten. 
 
Stap 2a: de globale gevolgen voor de individuele gemeente 

In deze stap wordt bekeken wat het benodigde budget van VRBN en de herverdeeleffecten globaal 
betekenen voor de individuele gemeenten. Omdat de gemeenten hun vastgoed mogelijk anders in de boeken 
hebben staan dan de normen van VRBN, kunnen ook hier verschillen ontstaan. Ook deze worden in beeld 
gebracht. 

 
Het gevolg van dit alles kan zijn dat bepaalde gemeenten een relatief groot nadeel zullen ondervinden. Het is 
mogelijk om deze nadelen over de tijd uit te smeren en hiervoor wordt een aantal opties genoemd.  
 
Ad 3: gevolgen voor de individuele gemeente (werkelijk) 

Op basis van geschetste uitgangspunten kunnen de 17 gemeenten zelf bepalen, wat de feitelijke gevolgen dit 
plan voor de betreffende gemeente zijn. Om de gemeenten te ondersteunen zal er een informatiebijeenkomst 
worden georganiseerd voor alle 17 gemeenten. 

Procesgang huisvesting 
Reden voor vertraging: Kwaliteit boven snelheid 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de totstandkoming van het dossier huisvesting. Uitgangspunt 
is steeds geweest om in het Dagelijks bestuur van 24 oktober en het Algemeen bestuur van 7 november 
2018 te komen met een totaaloverzicht van de te verwachten kosten. Ook heeft de portefeuillehouder Mark 
Buijs benadrukt dat kwaliteit boven snelheid moet gaan. De verantwoordelijke medewerkers hebben 
aangegeven meer tijd nodig te hebben om de cijfers te valideren; er is op dit moment helaas onvoldoende 
zekerheid over de kwaliteit van de gehanteerde normen voor de overnameprijs dan wel de huurprijs. Deze 
normen zijn essentieel voor het verkrijgen van een eerlijke en rechtvaardige rekenbasis.  
 
Betrokkenheid gemeentelijke afdelingen Financiën  

Ook heeft het Dagelijks bestuur het belang onderstreept dat de afdelingen financiën van alle 17 gemeenten 
medio december worden geïnformeerd over de gevolgde procedure en resultaten van de gemaakte 
calculaties, zodat ze voor de eigen gemeente de effecten in beeld kunnen brengen. 
 
In de pas met termijnen aanbieden beleidskader 

Afwijken van de finale besluitvorming in het Algemeen bestuur van april 2019 is niet aan de orde omdat 
ontstane knelpunten rondom de hoofd- en nevenvestiging geen uitstel dulden. 
 
Voorgestelde gewijzigde bestuurlijke procesgang 

Dit alles overwegende is onderstaande gewijzigde procesgang een reële optie. 

 Dagelijks bestuur  5 december 2018 

 Algemeen bestuur januari 2019 
(voorgenomen besluit) 

 Zienswijze raden 

 Algemeen bestuur april 2019 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Dagelijks bestuur 24 oktober 2018 

Algemeen bestuur 7 november 2018 

 

Voorstel 
Het Algemeen bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met gewijzigde procesgang. 

 
 

 
 

Akkoord Ja  Nee   

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

 


