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Algemeen 

Zoals door u in uw vergadering op 7 november 2018 besloten zullen met het oog op de versterking 
van de sturende rol van de gemeenteraden in relatie tot de veiligheidsregio voorstellen voor  
strategisch beleid op een meer integrale wijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Om die 
reden zal het Concept-beleidskader 2020 samen met de door u op 7 november 2018 
geaccordeerde Beleidsagenda 2020 – 2023 en het geactualiseerde risicoprofiel aan de 
gemeenteraden worden aangeboden. In het Concept-beleidskader 2020 zijn tevens de 
uitgangspunten, parameters en financiële consequenties van het voorstel “Huisvesting 
Veiligheidsregio Brabant-Noord” opgenomen. Het Concept-beleidskader 2020, de Beleidsagenda 
2020 - 2023 en het geactualiseerde risicoprofiel vormen de bouwstenen voor het Beleidsplan 2020 
– 2023 zoals dit later in 2019 zal worden opgesteld. Deze documenten zullen gezamenlijk voor het 
geven van een zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd. De gemeenteraden zullen 
hierdoor in staat worden gesteld hun visie te geven, de Beleidsagenda 2020 – 2023 en het 
geactualiseerde risicoprofiel te bespreken en tenslotte hun wensen voor de beleidsagenda van de 
veiligheidsregio aan te geven.  
 
Om gemeentelijke ambtenaren openbare veiligheid en financiën van de samenwerkende 
gemeenten te informeren zal op 10 januari 2019 een informatiebijeenkomst worden gehouden. 
 
Om de gemeenteraden te faciliteren voor het formuleren van hun zienswijzen en van hun wensen 
voor de beleidsagenda van de veiligheidsregio zal op initiatief van de gezamenlijke griffiers op 6 
februari 2019 een bijeenkomst voor de gezamenlijke gemeenteraden worden gehouden waarin het 
Concept-beleidskader 2020, het geactualiseerde risicoprofiel en de Beleidsagenda 2020 – 2023 
zullen worden toegelicht en bediscussieerd.  
 
Voorts is de directeur veiligheidsregio desgevraagd bereid om in een commissie- of 
raadsvergadering in elk van de samenwerkende gemeenteraden een toelichting op de aan de 
gemeenteraden voorgelegde stukken te geven en bij die gelegenheid tevens eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 
Vriendelijk verzoek daarbij is om de zienswijzen en wensen voor de beleidsagenda van de 
veiligheidsregio uiterlijk eind maart 2019 bij het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio in te 
dienen. Het Beleidskader 2020 zal op 3 april 2019 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur 
worden voorgelegd. 
 
De partijen die betrokken zijn bij de Meldkamer Oost-Brabant zullen eveneens in de gelegenheid 
worden gesteld hun zienswijze te geven. 

  
 

Processtap Datum 

Contactambtenaren (advies) 03-12-2018 

Financiële Commissie (advies) 03-12-2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) 05-12-2018 

Contactambtenaren - extra (advies m.b.t. huisvesting) 19-12-2018 

Financiële Commissie - extra (advies m.b.t. huisvesting) 09-01-2019 
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Informatiebijeenkomst gemeentelijke ambtenaren veiligheid en financiën 10-01-2019 

Algemeen Bestuur (instemming) 16-01-2019 

Verzoek zienswijze gemeenteraden en deelnemers MKOB  21-01-2019 

Informatiebijeenkomst gezamenlijke gemeenteraden 06-02-2019 

Toelichting directeur veiligheidsregio in raadscommissie of gemeenteraad 
(Op aanvraag) 

februari/maart 
2019 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 03-04-2019 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de gemeenteraden bijgaand zienswijzeverzoek te doen 
met betrekking tot het concept-beleidskader 2020. 
 

 
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 

 

Bijlage(n) 
1. Zienswijzeverzoek 
2. Samenvatting hoofdpunten beleidsdocumenten 
3. Concept Actualisatie Risicoprofiel 
4. Concept-Beleidsagenda 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

 (Beleidskader 2020 VRBN (zie AGP 5)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


