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2018-I9695
08-11-2018
Deloitte Accountants B.V.
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord, t.a.v. de heer P. Verlaan
Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2018
In overeenstemming met het besluit van uw algemeen bestuur heeft u ons verzocht
de jaarrekening te controleren van uw Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord over het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Het doet ons
genoegen met deze brief de aanvaarding van de opdracht en de nadere invulling
ervan te bevestigen. Door middel van deze opdrachtbevestiging worden de
aanvaarding van de opdracht, de omvang van de verantwoordelijkheid van Deloitte
ten opzichte van uw organisatie en de wijze van rapportering vastgelegd en
bevestigd. Wij vragen u 1 exemplaar van de bijgesloten opdrachtbevestiging te
ondertekenen en aan ons retour te zenden.
Michiel Glaudemans
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

2018-I9685
03-12-2018
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Noord
Rijksbijdrage 2019 (BDuR)
Met deze beschikking ken ik op grond van artikel 55, lid 1, van de Wet
veiligheidsregio’s de bijdrage voor het begrotingsjaar 2019 aan uw regio toe. De
omvang van het budget dat in 2019 beschikbaar is voor de aan de veiligheidsregio’s
toe te kennen bijdrage bedraagt €181,138 mln. In dit bedrag is de doorwerking van de
loon- en prijsbijstelling 2018 begrepen. Het bedrag wijkt af van het in de juni-brief
rijksbijdrage 2019 opgenomen voorlopige bedrag omdat de beschikbare ruimte
geringer is dan toen voorzien.
Michiel Glaudemans
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

2018-I9646
04-12-2018
IFV en Reddingsbrigade Nederland
Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. Marie-Louise van Schaijk
Informatiebrief ontwikkelingen programma Landelijke Voorziening
Reddingsvloot (LVR) 2018-2019
Volgend op de besluitvorming in de RDVR van 7 juni 2018 over de herinrichting van
de Nationale Reddingsvloot (NRV) is een Landelijke Voorziening Reddingsvloot
(LVR) in het leven geroepen. De LVR werkt in opdracht van het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) en is organisatorisch belegd bij Reddingsbrigade Nederland (RN) in
IJmuiden. Als begeleidende en faciliterende voorziening zorgt de LVR ervoor dat de
NRV zich verder ontwikkelt en blijvend ingezet kan worden als landelijke eenheid.
Hierbij stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van dit programma.
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De Stuurgroep NRV stuurt daarvoor de komende twee jaar een impulsprogramma
NRV aan en investeert op enkele thema’s.
Paul Verlaan
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

2018-I9702
10-12-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Nieuwsbrief Wet normering topinkomens – normenkader 2019
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. U ontvangt
deze brief, omdat de WNT volgens onze informatie op uw organisatie van toepassing
is. Met deze brief informeer ik u over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019
en breng ik enkele punten onder de aandacht op tot een goede WNT-verantwoording
over 2018 te komen.
Paul Verlaan
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

2018-I9741
19-12-2018
P.A.C.M. van der Velden, voorzitter stuurgroep Herindeling Haaren
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg –
indienen zienswijzen
Namens de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg nodig ik u uit om
kennis te nemen van het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,
Boxtel en Tilburg’. Deze vindt u onder ‘Documenten’ op de webpagina
www.haaren.nl/herindeling. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet arhi wordt
het herindelingsontwerp ter inzage gelegd van vrijdag 21 december 2018 tot en met
donderdag 14 februari 2019. Gedurende deze termijn kunt u een zienswijze over het
ontwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van een van
de betrokken gemeenten onder vermelding van “zienswijze herindelingsontwerp”.
Marie-Louise van Schaijk
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2019-I9807
17-01-2019
Ministerie van Justitie en Veiligheid
De voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord, drs. J.M.L. Mikkers
BDuR 2017
In 2017 zijn aan uw regio bijdragen toegekend op grond van artikel 55, lid 1 van de
Wet veiligheidsregio’s. Met deze brief informeer ik u over de afwikkeling van de
verantwoording van de in 2017 aan u toegekende rijksbijdragen (Brede doeluitkering
rampenbestrijding). U heeft over de in 2017 verstrekte bijdrage conform de Regeling
informatieverstrekking sisa verantwoording afgelegd. Ik ga akkoord met uw
verantwoording en stel de in dat jaar aan uw regio toegekende rijksbijdragen hierbij
vast.
Michiel Glaudemans
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
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2018-U4249
20-12-2018
Brandweer Brabant-Noord, dhr. Peter Bandsma, sectorhoofd Risicobeheersing
College van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten
Rol brandweer bij onderzoek brandveiligheid gevels
Op 17 juni 2017 vond een brand plaats in de Londense Grenfell woontoren, waarbij
tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. De brand kon zich snel uitbreiden
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langs de gevel. Minister Ollongren stuurde naar aanleiding hiervan uw college een
brief over haar landelijke aanpak voor inventarisatie en onderzoek naar
brandveiligheid van gevels. De minister verzoekt gemeenten risicovolle gebouwen te
inventariseren, er op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek naar
brandveiligheid van de gevels uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen. De
minister schetst in haar protocol betrokkenheid van de brandweer.
In de brief wordt een nadere duiding gegeven van de ondersteuning die de afdeling
risicobeheersing van de brandweer biedt tijdens het onderzoek naar brandveiligheid
van gevels.
Loek van Hemert
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2019-U4268
21-01-2019
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
College van B&W en Gemeenteraden van de aangesloten gemeenten
Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Raden en colleges zijn gevraagd tot 1 april 2019 hun zienswijzen in te dienen op het
voorgelegde concept-beleidskader 2020, de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en
de concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De
zienswijzen op de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en de conceptbeleidsagenda 2020 – 2023 mogen tot 1 mei 2019 worden ingediend. Op 6 februari
2019 zullen tijdens een door de gezamenlijke griffiers georganiseerde regionale
informatiebijeenkomst voor raadsleden de voorgelegde stukken op hoofdlijnen
worden toegelicht. De veiligheidsregio is desgevraagd bereid om de voorgelegde
stukken tijdens commissie- of raadsvergaderingen toelichten en eventuele vragen te
beantwoorden. In april kan de veiligheidsregio desgewenst ook een toelichting
verzorgen over de concept-actualisatie risicoprofiel 2018 en de conceptbeleidsagenda 2020 – 2023.
Joris van Hest
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
2019-U4274
22-01-2019
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Dagelijks Bestuur Regionale
Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, Dagelijks Bestuur Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de politiechef eenheid OostBrabant Nationale Politie
Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Genoemde dagelijkse besturen en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant
Nationale Politie zijn gevraagd tot 1 april 2019 hun zienswijzen in te dienen over de
op de Meldkamer Oost-Brabant betrekking hebbende passages in het voorgelegde
concept-beleidskader 2020 en de concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Joris van Hest
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

Behandelaar
Voorstel
Kopie

2019-U4275
22-01-2019
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas, Watergraaf Waterschap De Dommel. Hoofdofficier
van Justitie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch en Politiechef van de eenheid
Oost-Brabant van de Nationale Politie
Zienswijzeverzoek Actualisatie 2018 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Brabant-Noord
De geadresseerden zijn gevraagd voor 1 mei 2019 hun zienswijze uit te brengen op
de concept-actualisatie risicoprofiel 2018.
Joris van Hest
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar
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13-02-2019
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Colleges van Burgemeester en Wethouders van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en
Tilburg
Zienswijze herindelingsontwerp Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel
en Tilburg
In de zienswijze wordt aangegeven op welke wijze en voor wat betreft welke
onderwerpen op het gebied van de zorg voor brandweer, geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing
afspraken gemaakt moeten worden als gevolg van het opgaan per 1 januari 2021 van
de Gemeente Haaren in de Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.
Peter Bandsma
Voor kennisgeving aannemen
Opvraagbaar

Procesgang
Processtap

Datum

Dagelijks Bestuur (ter kennisname)

06-02-2019

Algemeen Bestuur (ter kennisname)

03-04-2019

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

Akkoord

Ja

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

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………
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