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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 16 januari 2019  Bijlage : - 

Steller : Pien Hordijk Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-I5936 

Datum document 11-09-2018 

Afzender Provincie Noord-Brabant  

Geadresseerde Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Onderwerp Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer  

Korte inhoud Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed 
uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar 
bestuur. Bij de uitvoering van ons systematisch toezicht vragen we 
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant voor 15 juli 2018 het verslag 
archiefbeheer over het vorige jaar, naar ons toe te sturen. Het verslag ontvingen we 
op 10 juli 2018. Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 
2016-2019 beoordelen wij uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op 
het archief- en informatiebeheer als voldoet. Gevraagde acties van uw kant: het 
volstaat als u het algemeen bestuur en ons volgend jaar, naast eventuele nieuwe 
ontwikkelingen, een voortgangsverslag stuurt van de verbeteracties. Omdat uw 
organisatie op het gebied van duurzaam digitaal archiefbeheer volop in ontwikkeling 
is, zijn we in het bijzonder geïnteresseerd hoe u vormgeeft aan de verbeteracties die 
daarmee te maken hebben en de samenhang daartussen. Daarnaast vragen we u de 
verbeteracties specifieker, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 
(concrete planning) te beschrijven. In verband met de rol van het algemeen bestuur in 
de horizontale verantwoording gaan we ervan uit dat u uw bestuur over het oordeel 
informeert.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6092 

Datum document 21-09-2018  

Afzender Instituut Fysieke Veiligheid  

Geadresseerde De voorzitters van de veiligheidsregio’s  

Onderwerp Zienswijze jaarplan IFV 2019  

Korte inhoud Bijgevoegd treft u het conceptjaarplan 2019, inclusief begroting van het IFV aan. Dit 
wordt conform de Wet veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan de besturen van de 
veiligheidsregio’s voorgelegd. Met het voorliggend conceptjaarplan stuurt het IFV op 
een financieel gezonde organisatie, in meerjarig perspectief. Voor de 
veiligheidsregio’s heeft het conceptjaarplan geen onverwachte financiële gevolgen. 
De directeuren veiligheidsregio’s zijn reeds in december 2017 via een kaderbrief 
geïnformeerd over de bijdragen die in 2019 gevraagd worden voor de uitvoering van 
de gemeenschappelijke werkzaamheden. Het dagelijks bestuur IFV verzoekt u om uw 
zienswijze op het jaarplan 2019 te geven en daarbij aandacht te besteden aan de 
wijze waarop op IFV inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke taken en de 
opdrachten voor veiligheidsregio’s. Kernvragen hierbij zijn: Voldoet de bestaande 
dienstverlening door het IFV? Wat zou u daarin graag veranderd zien of welke 
producten of diensten zou u graag willen toevoegen aan de huidige dienstverlening? 
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 november 2018. Hiervoor wordt de 
termijn van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en 
verwerkt ter bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur IFV op 14 
december 2018.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

Voorstel     

AGP 2      
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Briefnummer 2018-I6028  

Datum document 02-10-2018  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Geadresseerde De voorzitter van de veiligheidsregio  

Onderwerp Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer  

Korte inhoud Er is een bestuurlijk akkoord bereikt over het uitwerkingskader meldkamer. Een van 
de afspraken in het uitwerkingskader is dat de veiligheidsregio’s in 2018 een 
eenmalige bijdrage ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten van de 
meldkamer. Het budget dat in verband met de eenmalige bijdrage overeen is 
gekomen bedraagt 15,3 mln. Inmiddels is met instemming van alle regio’s en het IFV 
de verdeling vastgesteld. In de bijlage bij deze beschikking treft u het overzicht van de 
verdeling van de 15,3 mln. aan. Gelet op bovenstaande verleen ik uw regio op grond 
artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s een incidentele bijdrage in verband met 
achterblijvende kosten meldkamer. Voor de hoogte van de bijdrage verwijs ik naar de 
bijlage bij deze beschikking.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6003  

Datum document 03-10-2018  

Afzender Gemeente Haaren  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, de heer Paul Verlaan  

Onderwerp Herindeling van de gemeente Haaren  

Korte inhoud Zoals u bekend is zijn wij samen met ons omliggende gemeenten betrokken in een 
herindelingsproces. Als belangrijke stap daarin nam de raad van de gemeente 
Haaren op 21 december 2017 unaniem het besluit om de gemeente Haaren op te 
splitsen met als voorkeursdatum per 1 januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 
2022. Over de richting van de dorpen besloot de gemeenteraad van Haaren op 5 juli 
2018 als volgt:  
- Biezenmortel gaat naar Tilburg  
- Esch gaat naar Boxtel  
- Haaren gaat naar Oisterwijk  
- Helvoirt gaat naar Vught  
 
Voor de voorbereidingen hebben de gemeentebesturen van Boxtel, Haaren, 
Oisterwijk, Tilburg en Vught zich verenigd in een stuurgroep. Op verzoek en namens 
deze stuurgroep informeren wij u nu ook formeel over de voornemens tot de 
opsplitsing. Omdat gemeente Haaren ook deel uitmaakt van de Veiligheidsregio 
Brabant Noord nodigt de stuurgroep u ook graag uit om de consequenties voor de 
Veiligheidsregio helder te krijgen. Het moment dat de stuurgroep daarvoor voor zich 
ziet is na de vaststelling van het herindelingsontwerp dat volgens planning op 18 
december 2018 door alle betrokken gemeenteraden zal plaatsvinden. U kunt een 
uitnodiging daarvoor binnenkort van ons tegemoet zien.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6142  

Datum document 15-10-2018  

Afzender Veiligheidsregio Midden- en West Brabant  

Geadresseerde Inspectie Justitie en Veiligheid  

Onderwerp Projectvoorstel Fieldlab Informatiegestuurde Overheid  

Korte inhoud Vanuit de veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant, Limburg Noord, Brabant 
Zuidoost, Limburg Zuid, Brabant Noord en Zeeland bied ik u het bijgevoegde 
projectvoorstel aan. Het verzoek aan JenV – Directie Veiligheidsregio’s en 
Crisisbeheersing is om zich voor de komende drie jaar aan dit project te verbinden. 
De 6 zuidelijke veiligheidsregio’s willen gezamenlijk investeren in de oprichting van 
een “field-lab informatiegestuurde veiligheid”. Het investeren in informatiegestuurd 
werken wordt door alle zes regio’s in hun beleids- en crisisplannen gezien als een 
belangrijke randvoorwaarde om adequaat en toekomstbestendig bij te kunnen dragen 
aan maatschappelijke continuïteit en het effectief voorkomen en bestrijden van 
incidenten, rampen en crisis. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant is het 
centrale aanspreekpunt van dit voorstel.  

Behandelaar Paul de Vet   

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  
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Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6120  

Datum document 05-11-2018  

Afzender Instituut Fysieke Veiligheid  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, Brandweer Brabant-Noord, de heer dr. ir. P. Verlaan  

Onderwerp Besluit IFV Certificering Aanbieder Brandweeropleidingen  

Korte inhoud Brandweer Brabant-Noord heeft het auditproces voor certificering als IFV 
gecertificeerd opleider doorlopen. Aan de hand van de aangeleverde zelfevaluatie en 
documenten en een her-audit op 30 augustus jl. is Brandweer Brabant-Noord getoetst 
op de normen zoals gesteld in het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders 
Brandweeronderwijs (KAB) versie 3.0. Het is mij een groot genoegen u mede te delen 
dat op grond van de her-audit het IFV een positief besluit heeft genomen en zij aan 
Brandweer Brabant-Noord het certificaat ‘Aanbieder Brandweeropleidingen’ verleent, 
geldend vanaf 16 oktober 2018 voor de tijdsduur van drie jaar. Hiermee spreekt het 
IFV het vertrouwen uit naar Brandweer Brabant-Noord dat zij kwalitatief goede 
opleidingen voor de brandweer blijft verzorgen. Met deze certificering is het 
opleidingsinstituut gemachtigd om IFV-toetsen en examens te organiseren voor 
initiële opleidingen voor de brandweer, die leiden tot een iFV diploma.  

Behandelaar Paul Verlaan 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6141  

Datum document 07-11-2018  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio  

Onderwerp Uitfaseren WAS  

Korte inhoud Onlangs hebben wij in het Veiligheidsberaad van 8 oktober van gedachten gewisseld 
over mijn voorgenomen besluit tot het opheffen van het Waarschuwingsstelsel 
Sirenes (WAS) per 1 januari 2020. Een aantal van de voorzitters Veiligheidsregio 
heeft in dit gesprek zorgen geuit. Ik heb goed nota genomen van de gewisselde 
argumenten en de geuite zorgen. Uiteraard neem ik deze zeer serieus. Op basis van 
dit gesprek constateer ik dat er voldoende draagvlak bij u en uw collega’s is voor dit 
voorgenomen besluit, mits voldaan is aan enkele voorwaarden die door een aantal 
leden van het Veiligheidsberaad zijn benoemd. Hieronder geef ik weer welke 
maatregelen ik neem om tegemoet te komen aan de genoemde voorwaarden.  
 
Naar mijn verwachting zullen alle genoemde voorzieningen hun effect krijgen in de 
loop van 2019. Daarover en over de streefdatum van 1 januari 2020 zal ik u goed 
geïnformeerd houden. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht aan 
maatregelen en voorzieningen, met de verwachte datum van inwerking treden en wat 
de toegevoegde waarde daarvan voor de alarmering van burgers is. Ik verzoek u het 
overzicht van maatregelen en voorzieningen actief kenbaar te maken aan de 
medebestuurders in uw regio en aan de professionals die het aangaat en zorg te 
dragen dat de benodigde voorbereidingen worden getroffen. Overigens vinden de 
activiteiten plaats in het kader van de voortdurende verbetering en actualisatie van 
NL-Alert en andere communicatiemiddelen. Ook na 1 januari 2020 zal mijn aandacht 
erop gericht zijn de alarmering van de bevolking onder de naam NL-Alert steeds 
verder te verbeteren. In acht nemende bovenstaande maatregelen en aanvullende 
afspraken ga ik ervan uit dat mijn voornemen uw instemming heeft. Zoals ik in de 
bespreking van 8 oktober 2018 heb aangegeven, ben ik zonder meer bereid de 
komende periode, dat wil zeggen tot uiterlijk 15 december aanstaande, met eenieder 
van u die dat op prijs stelt nog over bovenstaande van gedachten te wisselen, indien 
er bij diegene nog verdere vragen of twijfels zouden zijn met betrekking tot 
bovenstaande in het licht van de voorgenomen uitfasering van het WAS.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2018-I6143 

Datum document 07-11-2018 

Afzender Minister van Justitie en Veiligheid 

Geadresseerde Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 

Onderwerp Bijdrage projectvoorstel Fieldlab  

Korte inhoud Namens de zes veiligheidsregio’s in Zuid Nederland doet u het ministerie van Justitie 
en Veiligheid het verzoek zich voor de komende drie jaar aan het project Fieldlab te 
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verbinden. Dit betekent onder meer een bijdrage ter grootte van 525.000,= in de 
begrote kosten van het projectvoorstel. Op grond van artikel 8.3 van het Besluit 
veiligheidsregio’s ken ik de veiligheidsregio Midden- en West Brabant een incidentele 
bijdrage toe van 525,000,= in de kosten van de uitvoering van het project “Fieldlab 
informatiegestuurde veiligheid”, zoals bijschreven in het projectvoorstel. Aan deze 
bijdrageverlening verbind ik de volgende verplichtingen.  

Behandelaar Paul de Vet  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-I6182 

Datum document 12-11-2018 

Afzender IFV Instituut Fysieke Veiligheid  

Geadresseerde Directeuren veiligheidsregio’s  

Onderwerp Kaderbrief 2020 IFV  

Korte inhoud Met deze brief willen wij u informeren over de planning voor het opstellen van het 
jaarplan en de begroting 2020 van het IFV en de financiële kaders, die hierbij van 
toepassing zijn.  
 
Belangrijk is te noemen dat het IFV de komende één tot anderhalf jaar zal benutten 
om verbindingen tussen de eigen kennis- en onderzoekagenda en de strategische 
agenda’s van het Veiligheidsberaad en de managementraden verder te versterken. 
Tevens zal aansluiting worden gezocht bij de agenda van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. Dit is een proces van intensieve, wederzijdse samenwerking met alle 
betrokkenen. Dit betekent onder meer dat het IFV naast haar inzet op de 
uitvoeringsagenda van de brandweer, de aandacht voor multidisciplinaire 
crisisbeheersing in haar taken en werkzaamheden in de aanloop naar 2020 verder zal 
vergroten.  
 
Na instemming van het dagelijks bestuur IFV wordt het concept jaarplan en begroting 
2020 op grond van artikel 73 van de Wet veiligheidsregio’s voor een zienswijze 
aangeboden aan de veiligheidsregio’s. Deze zienswijze is opgenomen in de wet, om 
regio’s de mogelijkheid te bieden inhoudelijk bij te dragen aan de programmering van 
het IFV. Via deze zienswijzeprocedure kunnen regio’s niet alleen kennis nemen van 
de voorgenomen doelen en inspanningen van het IFV en daarop hun mening geven, 
maar zijn zij tevens in de gelegenheid eventuele aanvullingen te doen.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2018-U4108  

Datum document 11-09-2018  

Afzender Drs. T. (Tom) van Kraaij 
Hoofd sector Bedrijfsvoering Brandweer Brabant-Noord a.i. 
Controller Veiligheidsregio Brabant-Noord a.i. 

Geadresseerde Aan de diverse gemeenten  

Onderwerp Financiële afwikkeling 2017 VR Brabant-Noord, onderdeel GHOR  

Korte inhoud Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 4 juli jl. het 
voorstel tot resultaatbestemming 2017 ongewijzigd vastgesteld. Hierbij informeren wij 
u over het besluit betreffende het onderdeel GHOR. 
 
Conform de vastgestelde resultaatbestemming 2017 met betrekking tot de GHOR, 
dient het bijdrageoverschot van € 356.054,00 gerestitueerd te worden aan de 
deelnemende partijen.  

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U4117 

Datum document 18-09-2018  

Afzender M.J. Houben MBA, 
Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

Geadresseerde Ministerie van Veiligheid en Justitie, t.a.v. mevrouw J.H.W. Raaphorst 

Onderwerp Verzoek om tegemoetkoming in de vertragingskosten Implementatie Vernieuwd 
C2000 



 

 
AGP 2 ABVRBN 20190116 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 5 van 7 

 

Korte inhoud Zoals bekend worden de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord in 
’s-Hertogenbosch en Brabant-Zuidoost in Eindhoven conform het Transitieakkoord 
meldkamer van de toekomst samengevoegd in de nieuwe Meldkamer Oost-Brabant 
in ’s-Hertogenbosch. In het daartoe door de betrokken besturen van de 
veiligheidsregio’s, de Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord 
en Nationale Politie vastgestelde Samenvoegingspan Meldkamer Oost-Brabant is de 
ambitie uitgesproken om de Meldkamer Oost-Brabant op 1 april 2018 operationeel in 
gebruik te nemen. Om de verbouwing van het gebouw van het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum Brabant-Noord in ’s-Hertogenbosch tot Meldkamer Oost-Brabant 
mogelijk te maken zijn de meldkamers van het Gemeenschappelijk Meldcentrum 
Brabant-Noord per 23 mei 2017 tijdelijk ondergebracht bij de Gemeenschappelijke 
Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. 
 
Door de vertraging, die is opgetreden bij de implementatie van het vernieuwde C2000 
systeem, moest de in april 2018 geplande ingebruikname van de Meldkamer Oost-
Brabant worden uitgesteld en werd het tevens noodzakelijk om de tijdelijke 
voorzieningen in Eindhoven te verlengen. In afstemming met de landelijke 
projectorganisatie LMS en het Meldkamer-dienstencentrum is de datum van 
ingebruikname verschoven naar 20 november 2018. Voorwaarde hierbij is wel een 
succesvolle implementatie van het vernieuwde C2000.  
Helaas ontving ik vandaag bericht van de minister van Justitie en Veiligheid dat de 
implementatie van het vernieuwde C2000 door technische problemen bij de landelijke 
oplevering van het C2000 spraaknetwerk voor mobilofoons en portofoons opnieuw 
moet worden uitgesteld en niet meer in 2018 zal kunnen worden gerealiseerd. Op dit 
moment is nog niet duidelijk wanneer deze implementatie wel zal kunnen 
plaatsvinden.  
Omdat de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord, de Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de eenheid Oost-Brabant van 
de Nationale Politie niet verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze onvoorziene 
kosten verzoek ik u derhalve om een tegemoetkoming. Met het oog op de 
onvoorziene extra kosten voor de periode na 1 december 2018 als gevolg van de 
verder uitgestelde implementatie van het Vernieuwde C2000 houd ik mij het recht 
voor een aanvullend verzoek bij u in te dienen. 

Behandelaar Paul de Vet  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U4179 

Datum document 06-11-2018  

Afzender Namens het Dagelijks Bestuur, dr. ir. P. Verlaan MCDm, secretaris en drs. J.M.L.N. 
Mikkers, voorzitter  

Geadresseerde IFV Instituut Fysieke Veiligheid  

Onderwerp Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2019 

Korte inhoud Bijgaand treft u de zienswijze aan van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 
Veiligheidsregio Brabant-Noord op het jaarplan en de begroting van het IFV 2019.  

Samengevat luidt de zienswijze van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord als volgt: Wij stemmen in met het nu voorliggende Concept jaarplan 
en begroting IFV 2019 versie 1.0, d.d. 20 september 2018 en hebben daarbij de 
volgende wensen: 

- meer aandacht voor crisisbeheersing in het jaarplan en capaciteit en 
financiën ter ondersteuning hiervan;  

- de totstandkoming van een ‘regeling begroting en verantwoording IFV’; 
- een onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige taakontwikkelingen 

op te pakken via ‘oud voor nieuw’ en de (collectieve) financiering daarvan; 
- een toelichting op de verwachte (financiële) ontwikkelingen rondom het 

kenniscentrum data-analyse. 

Behandelaar Michiel Glaudemans  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U4187 

Datum document 12-11-2018  

Afzender P. Verlaan, directeur  

Geadresseerde Burgemeesters in de regio Brabant-Noord  
i.a.a. AOV  
i.a.a. Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant  
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Onderwerp Afrikaanse varkenspest  

Korte inhoud Onlangs werd bekend dat de Afrikaanse Varkenspest is vastgesteld bij dode 
everzwijnen in het Belgische Wallonië. Met deze brief informeren wij u over deze 
dierziekte en de samenwerking met ketenpartners die op dit moment plaatsvindt. 
 
Aangezien het geen zoönose betreft heeft de GHOR/GGD hierin geen wettelijke taak. 
Ook de taak van de veiligheidsregio (vr) is beperkt tot eventuele problematiek op het 
vlak van de openbare orde en veiligheid.  
Wel zien we als vr een discrepantie tussen de regionale, bestuurlijke en operationele 
behoefte aan informatie en de afstemming en de daadwerkelijke 
informatieverstrekking vanuit de NVWA en het ministerie van LNV. Om die reden zien 
de Brabantse veiligheidsregio’s het als hun rol om u als bestuur/gemeente hierin te 
faciliteren.  
De Brabantse veiligheidsregio’s zetten zich gezamenlijk in op een goede afstemming 
en samenwerking met betrokken partners. Coördinerend burgemeester en bestuurlijk 
portefeuillehouder voor Brabant-Noord is mevrouw Wobine Buijs-Glaudemans. 

Behandelaar W. Tengnagel  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2018-U4188 

Datum document 14-11-2018  

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

Geadresseerde Ministerie van Veiligheid en Justitie, t.a.v. de heer J.G. Bos  

Onderwerp Opvolging aanbeveling onderzoek repressieve brandweerzorg  

Korte inhoud Op 28 augustus 2018 hebben wij uw brief ontvangen met betrekking tot de opvolging 
van de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar de repressieve 
brandweerzorg. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken bij de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Regionale Brandweer Brabant-Noord. 
 
Uit uw onderzoek “Inrichting repressieve brandweerzorg” is gebleken dat de 
bestuurlijke informatievoorziening over opkomsttijden van de Veiligheidsregio’s in 
Nederland niet duidelijk en transparant genoeg zijn om het Algemeen Bestuur 
voldoende in staat te stellen haar sturende en controlerende verantwoordelijkheid te 
nemen. U vraagt ons om aan te geven welke stappen zijn gezet om de 
verantwoording over de opkomsttijden naar het bestuur te verbeteren. 
 
Op dit moment heeft de Veiligheidsregio niet de middelen om op een adequate 
manier haar informatie te verzamelen en te delen. Informatiebeleid is echter als één 
van de belangrijkste speerpunten voor de beleidsperiode 2020-2023 genoemd. 
Hoewel dit meerjarenbeleidsplan nog niet is vastgesteld (maar wel omarmd), is het de 
verwachting dat er met name op dit onderwerp weinig discussie zal zijn. 
Vooruitlopend op het meerjarenbeleidsplan is reeds dit jaar een informatieadviseur in 
dienst gekomen, die zich in brede zin met informatiebeleid zal gaan bezighouden. 
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een betere informatiepositie op dit soort 
belangrijke onderwerpen van zowel de interne organisatie als van het Algemeen 
Bestuur.  
 
Uit het bovengenoemd onderzoek is tevens gebleken dat diverse Veiligheidsregio’s 
afwijkende voertuigbezetting hanteren. Dit geldt ook voor de Veiligheidsregio Brabant-
Noord. U geeft aan dat een Veiligheidsregio mag afwijken van de standaard 
voertuigbezetting, onder voorwaarde dat dit een gelijkwaardig niveau van 
brandweerzorg voor de burger oplevert en de veiligheid en gezondheid van het 
brandweerpersoneel waarborgt.  
 
Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet worden 
aangetoond dat de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel niet in het 
geding is bij een afwijkende voertuigbezetting.   
In uw brief geeft u terecht aan dat de door u gevraagde RI&E door ons nog niet is 
afgerond en dat er nog verschillende stappen nodig zijn om tot een afronding te 
komen. Dit betekent echter niet dat wij nog niets hebben gedaan.  
 
De Veiligheidsregio Brabant-Noord en haar juridische voorgangers maken al vele 
jaren gebruik van flexibele/ afwijkende voertuigbezetting. Op verschillende wijzen 
wordt hier al vele jaren in getraind, geëvalueerd en doorontwikkeld en valt volledig 
binnen het landelijk kader “uitrukken op maat”. De huidige werkwijze is onderdeel van 
ons standaard brandweeroptreden.  
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Bij de volgende RI&E voor ons repressief optreden zullen wij daarom onze werkwijze 
als vanzelfsprekend meenemen als onderdeel van het grote geheel aan repressieve 
arbeidsomstandigheden. De vorige repressieve RI&E is gedaan in de loop van 2014. 
De volgende zogenaamde warme RI&E staat gepland voor het jaar 2019. De 
onderdelen A, B en C van uw brief zullen daarom in 2019 plaatsvinden. De uitvoering 
van het plan van aanpak (onderdeel D) wordt aansluitend opgepakt. De doorlooptijd 
hiervan is echter afhankelijk van urgentie en complexiteit. Wij streven er echter naar 
om de acties voortkomend uit het plan van aanpak zo spoedig mogelijk uit te voeren.  

Behandelaar Paul Verlaan  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  
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Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 5-12-2018 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 16-01-2019 

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

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  
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