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Aan 
de raden van de 
deelnemende gemeenten 

 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Voor u ligt een drietal documenten waarover u in de gelegenheid wordt gesteld om (in onderling 
samenhang) zienswijzen te geven:  
 

1. Concept-Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord (zie bijlage 2) 
Het Concept-beleidskader 2020 bevat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 
2020 van de veiligheidsregio. De technische uitgangspunten voor de op te stellen 
begroting 2020 zijn conform de Financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-
Noord. 

 
2. Concept Actualisatie Risicoprofiel 2018 (zie bijlage 3) 

Het concept Risicoprofiel (actualisatie 2018) vormt een belangrijke bouwsteen voor het in 
2019 vast te stellen beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023. Het betreft 
een technische analyse van regionale risico’s en een beleidsadvies voor prioritering van 
de aanpak van deze risico’s. 
 

3. Concept Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023 (bijlage 4) 
De beleidsagenda is een beschrijving op hoofdlijnen van de opgaven voor de 
veiligheidsregio in de periode 2020-2023 en de vertaling ervan naar ambities en 
bijhorende doelen. De beleidsagenda is een tweede, belangrijke, bouwsteen voor het in 
2019 vast te stellen Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023. 

 
De hoofdpunten van deze drie documenten zijn voor u samengevat (zie bijlage 1). 
 
Integraal zienswijzeverzoek 
2019 is het jaar van de vele zienswijzen op beleid van de veiligheidsregio. Dit komt doordat in 
2019 het beleidsplan voor de periode 2020-2023 wordt opgesteld. De Wet veiligheidsregio’s 
schrijft voor dat gemeenteraden – omwille van lokale verankering - op strategische onderdelen 
inspraak hebben op dit beleidsplan: 

 

Datum   Behandeld door  J. van Hest Bijlage  4 

Onze referentie   Telefoon  088-0208216 

Uw referentie   E-mail  j.vanhest@brwbn.nl 
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 Gemeenteraden overleggen over het regionaal risicoprofiel en mogen hun wensen met 
betrekking tot het door de veiligheidsregio te voeren beleid kenbaar maken; 

 Gemeenteraden stellen tenminste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de 
gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de 
brandweerzorg nastreeft. 

 Gemeenteraden treden in overleg met de burgemeester over de uitgangspunten van het 
op te stellen beleidsplan. 

Deze inspraak komt naast de “reguliere” zienswijzemogelijkheid van de gemeenteraad: 
 Gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven ten aanzien van het Beleidskader c.q. 

kadernota van de veiligheidsregio. 
 
Al deze punten van inspraak hangen met elkaar samen. De beleidsagenda van de 
veiligheidsregio kan niet los worden gezien van de risico’s en de ontwikkelingen voor de begroting 
uit het concept-beleidskader zijn hier weer een uitwerking van. 
Om de gemeenteraden in staat te stellen om hun kaderstellende rol goed uit te oefenen, heeft het 
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio de wens om de raden één integraal zienswijzeverzoek 
voor te leggen. 
 
Ondersteuning gemeenteraden bij zienswijzeverzoek 
Voorliggende documenten zijn veelal na intensief overleg en (bestuurlijke) afstemming tot stand 
gekomen en zijn deels technisch van aard. De hoeveelheid informatie die met dit 
zienswijzeverzoek aan u wordt aangeboden is groot. 
Om gemeenteraden te ondersteunen bij het duiden van de informatie en bij het formuleren van 
zienswijzen is, in samenspraak met de adoptiegriffiers1 van de Veiligheidsregio, afgesproken dat 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord: 

 Op 6 februari 2019 tijdens de regionale bijeenkomst voor gemeenteraadsleden een 
toelichting geeft op het Concept-beleidskader 2020, de Beleidsagenda 2020 – 2023 en 
het geactualiseerde Risicoprofiel. 

 In de maanden februari en maart 2019 op verzoek van elke gemeenteraad in de persoon 
van de secretaris veiligheidsregio langskomt bij een commissie- of raadsbijeenkomst voor 
toelichting en advies over eventuele lokale beleidswensen of eventuele onderbelichte 
lokale risico’s. 

 

Procesgang zienswijze 

Zoals reeds vermeld, doet de secretaris tevens directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord het 
aanbod om het Concept-beleidskader 2020, het geactualiseerde Risicoprofiel en de 
Beleidsagenda te komen toelichten ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van het 
zienswijzeverzoek. 
U kunt uw zienswijze tot 1 april 2019 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter 
vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 3 april 2019. Zienswijzen met betrekking op 
het Beleidskader worden op deze wijze betrokken bij de besluitvorming over het Beleidskader 
2020 op 3 april 2019. 
Van de zienswijzen op het Risicoprofiel of Beleidsagenda wordt een nota van zienswijzen 
opgesteld. Deze wordt betrokken bij de besluitvorming over vaststelling van het Beleidsplan 
Veiligheidsregio 2020-2023 door het Algemeen Bestuur in november 2019. 
 

                                                      
1 De griffiers van de gemeenten Boxtel, ‘s-Hertogenbosch, Oss en Vught denken mee over en 
bewaken een zorgvuldige procesgang van stukken over de veiligheidsregio voor alle 
gemeenteraden. Zij vormen de “adoptiegriffiers” van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
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Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
namens dezen, 
 
 
Drs. M.J.H. van Schaijk, 
secretaris 


