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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 24 oktober 2018. 

Aanwezig: mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, M. Buijs, dr.ir. P. Verlaan, 

mw drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A. Heil, mr. drs. J.M. van Hest, mw. A.L.C. Hellings, mr. drs. J. Knopper en C.Q. Boot MSM 

(verslag). 

 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. J.M.L.N. Mikkers, drs. L.H.J. Verheijen, mr. J.J. Smilde en kolonel E. van den Broek. 
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nr. 

Onderwerp  

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken en mededelingen 

rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan. 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord d.d. 6 juni 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 6 juni 

2018 conform concept vast.    

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 6 juni 

2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 6 

juni 2018 conform concept vast.    

3c. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord d.d. 4 juli 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 4 juli 

2018 conform concept vast.    

3d. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 4 juli 

2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 4 

juli 2018 conform concept vast.    

4. Voorstel Organisatiebesluit 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om het Organisatiebesluit Veiligheidsregio 

Brabant-Noord vast te stellen. 

5. Bestuursrapportage 2018 

inclusief voortgang 

versteviging € 4,06 per 

inwoner vanaf 2019 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de Bestuursrapportage 

2018 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

6. Tweede begrotingswijziging 

2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

a. In te stemmen met de tweede wijziging van de Programmabegroting 2018. 

b. In te stemmen met de toevoegingen en wijzigingen in het Investeringsplan 2018. 

c. De tweede wijziging van de Programmabegroting 2018 ter besluitvorming voor te 

leggen aan het Algemeen bestuur. 

7. Nota Activabeleid 2018 Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de Nota Activabeleid 

2018 Brandweer Brabant-Noord inclusief de wijziging in de afschrijfsystematiek en deze 

ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

8. Voorstel wijziging 

Bestuurlijke 

samenwerkingsovereen-

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de voorgestelde 

wijzigingen van de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 

en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.     
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komst Meldkamer Oost-

Brabant 

9. Controleprotocol 2018 Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het Controleprotocol voor 

de accountantscontrole  op de concept-jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.     

10. Doorontwikkeling 

veiligheidsregio naar 

aanleiding van de 

Bestuursconferentie 12 en 

13 april 2018 

a. Gewijzigde route doorontwikkeling en beleidsagenda 2020 – 2023 

veiligheidsregio 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met:  

1. De gewijzigde route inzake besluitvorming over doorontwikkeling van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. Met de Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 – 2023 zoals 

gevisualiseerd in de infographic. 

3. Ten behoeve van de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 5 december 2018 

met een notitie te komen over de bekostiging van FLO-uitkeringen van (oud) 

beroepsmedewerkers van de Post ’s-Hertogenbosch Centrum en Veiligheidsregio 

Brabant-Noord die op grond van hun rechtspositie hierop aanspraak maken of in de 

toekomst nog zullen kunnen maken.  

 

b. Samenspel tussen veiligheidsregio en gemeenten 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. Met waardering kennis te nemen van het voorstel “Versterking samenspel 

gemeenten en veiligheidsregio” aan de hand van de rolversterking van de vier 

genoemde wegen (governance-structuur, gebruik opdrachtgeverschap VTH-taken 

risicobeheersing, ambtelijke inzet opdrachtgeverschap gemeenten en betere 

informatievoorziening). 

2. Opdracht aan de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord te geven om in 

afstemming met de kring van gemeentesecretarissen, de Veiligheidsdirectie, de 

griffiers en het Dagelijks Bestuur tot een nadere uitwerking van de versterking 

samenspel gemeenten en veiligheidsregio te komen. 

3. De uitwerking na accordering door het Algemeen Bestuur mee te nemen in het 

Concept-beleidsplan 2020 – 2023. 

  

c. Bevolkingszorg 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

1. Aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 7 november 2018 voor te stellen 

om de lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot bevolkingszorg 

(zogenaamde basiscapaciteit) voor elke gemeente in Brabant-Noord 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. Bij het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 7 november 2018 nogmaals het 

belang te onderstrepen dat alle deelnemende gemeenten naar vermogen leveren 

en dat een beroep wordt gedaan op álle gemeenten. 

3. De uitbreiding van de gezamenlijke intergemeentelijke/regionale 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemeentelijke bevolkingszorgtaken 
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vraagt om een extra inzet van in totaal: 

a. 2,4 fte; 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. 

 

d. Calamiteitencoördinator 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit bij wijze van voorgenomen besluit: 

1. In te stemmen met de invoering per 1 januari 2020 van de 24/7 in de Meldkamer 

Oost-Brabant  beschikbare Calamiteitencoördinator (CaCo) en deze functie tevens 

te belasten met de functie van informatiecoördinator binnen het regionaal in te 

richten ‘veiligheidsinformatieknooppunt’ (VIK). 

2. Het voorstel op te nemen in het Beleidskader 2020. 

3. Na positieve besluitvorming over het Beleidskader 2020 door de gemeenteraden 

een overeenkomst af te sluiten met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost over de 

invoering van de gezamenlijke regeling CaCo voor Brabant-Noord en Brabant 

Zuidoost (o.b.v. gelijke verdeling van de kosten, zijnde ca. €350 per VR, prijspeil 

2020). 

4. De implementatie van de regeling, na positieve besluitvorming door de 

gemeenteraden, te starten in 2019 en de incidentele kosten te financieren uit de 

bestemmingsreserve transitie en doorontwikkeling veiligheidsregio. 

5. De punten 1 t/m 4 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 

7 november 2018. 

6. Na positieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 7 november aanstaande, 

de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost bestuurlijk in kennis te stellen van het 

voorgenomen besluit (onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming – gelet 

op de door de colleges van B&W en de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen - 

door het Algemeen Bestuur over het Beleidskader 2020). 

 

e. Huisvesting 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om voorstel en presentatie voor kennisgeving 

aan te nemen en in te stemmen met de gewijzigde procesgang betreffende het voorstel 

huisvesting. 

11. Positie en koers meldkamer 

Brandweer binnen 

Meldkamer Oost-Brabant 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de navolgende 

beslispunten en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in 

zijn vergadering op 7 november 2018: 

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 de Veiligheidsregio Brabant-Noord  met 12,0 
fte. 

4. Een kostenverdeling van 50/50 tussen de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost. 

5. Een toerekening van 8% overheadkosten ten laste van de 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 (VRBN en VRBZO) de opdracht te geven aan het Dagelijks 
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Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een voorstel voor te leggen over de 
harmonisering van de arbeidsvoorwaarden.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 5 december 2018, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 


