
Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 5 december 2018. 
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P. Verlaan, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A. Heil, mr. drs. J.M. van Hest, mr. drs. J. Knopper en C.Q. 
Boot MSM (verslag). 

Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen, mr. J.J. Smilde en kolonel E. van den Broek. 
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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. 24 oktober 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 24 
oktober 2018 met inachtneming van de volgende wijziging vast: Op pagina 1, 
Mededelingen Politie, wordt hoofd DROC vervangen door sectorhoofd DROC en 
directeur meldkamer door hoofd Meldkamer; op pagina 6, agendapunt 10 
Doorontwikkeling veiligheidsregio naar aanleiding van bestuursconferentie 12 en 13 
april 2018, derde beslispunt wordt bij Calamiteitencoordinator € 350 vervangen door 
€ 350.000. 

3b.  Concept-besluitenlijst 
vergadering Dagelijks 
Bestuur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord d.d. 24 
oktober 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 
24 oktober 2018 conform concept vast. 

3c.  Concept-verslag vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio Brabant-
Noord d.d. 7 november 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 7 
november 2018 conform concept vast. 

3d.  Concept-besluitenlijst 
vergadering Dagelijks 
Bestuur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord d.d. 7 
november 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 7 
november 2018 conform concept vast. 

4. Huisvesting Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 
A. Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen om de zeggenschap 

over de brandweerkazernes van de gemeenten over te dragen naar de 
veiligheidsregio. 

B. Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen bij de overdracht van 
brandweerkazernes naar de veiligheidsregio de volgende uitgangspunten vast te 
stellen: 
1. Bij verkoop van de kazerne aan de Veiligheidsregio zal de verkopende 

gemeente een recht van eerste koop krijgen. Dit op basis van 
standaardafspraken over de waardebepaling. 

2. De eigenaarslasten bij koop zijn voor de Veiligheidsregio gelijk aan de 
huurlasten bij huur. 

3. Bij verhuur door gemeenten wordt uitgegaan van casco-verhuur aan de 
Veiligheidsregio. 

4. Het bepalen van de overnameprijs (of huurprijs) wordt gebaseerd op 
normbedragen. 
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5. 	De Veiligheidsregio betaalt niet voor hetgeen boven de norm uitkonnt. 
6. 	De oppervlaktenorm bestaat uit: 

a. De norm van het spuithuis (455 m2); 
b. De vrijwilligersnorm (60 m2); 
c. De norm voor regionale benodigdheden; 
d. Een norm voor de jeugdbrandweer; 
e. Een norm voor het beroepsgerelateerde gedeelte van het "spuithuis" van 

de kazernes 	's-Hertogenbosch en Rosmalen. 
7. 	lndien de werkelijke grootte van een kazerne kleiner is dan de norm, dan 

wordt voor het bepalen van de prijs uitgegaan van de werkelijke grootte. 
8. 	De Veiligheidsregio krijgt zeggenschap over de gehele kazerne, dus ook over 

het gedeelte dat boven de norm uitkomt. 
9. 	De Veiligheidsregio betaalt de huurkosten van de kazerne Cromvoirt. 
10. 	De waardegrondslag van de over te nemen (of te huren) kazernes wordt 

bepaald op € 2000,- per m2  (prijspeil 2018), gecorrigeerd voor leeftijd op basis 
van een afschrijving van 40 jaar en voor inflatie van gemiddeld 1,875% per 
jaar. 

11. 	De bij de kazerne behorende grond wordt om niet overgedragen. 
12. 	De benodigde financiele middelen op het gebied van huisvesting zullen op 

grond van een huisvestingsplan vierjaarlijks door het Algemeen Bestuur 
worden vastgesteld. 

13. 	De Veiligheidsregio krijgt budgetverantwoordelijkheid voor zowel de 
gebruikers- als de eigenaarslasten. 

14. 	Het onderhoudsbudget van de Veiligheidsregio wordt bepaald op grond van 
normniveau 3 (sober en doelmatig) van de NEN 2767. 

15. 	De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele 
kazerne, ongeacht een gedeelte dit binnen of buiten de oppervlaktenorm valt. 

16. 	Gemeenten waarbij er sprake is van achterstallig onderhoud zullen hun 
kazerne op niveau moeten brengen, dan wel (eenmalig) het benodigde 
budget hiervoor over moeten dragen aan de Veiligheidsregio. 

17. 	Bovenstaand punt geldt niet indien er weliswaar sprake is van een 
achterstallig onderhoud, maar dat dit onderhoud niet direct noodzakelijk is en 
er concrete nieuwbouw of renovatieplannen voor de desbetreffende kazerne 
zijn. 

18. Alle nieuw te bouwen en te renoveren kazernes worden (uiteindelijk) onder 
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio gebouwd en hierdoor ook 
gefinancierd. 

19. 	Bij de nieuw te bouwen kazernes van Uden en Oss wordt rekening gehouden 
met een groter grondoppervlakte, opdat deze kazernes ook geschikt kunnen 
zijn voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen. 

20. 	De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt 
verhoogd met 1 fte. 

21. 	De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt voor 
een periode van drie jaar (2020-2022) tijdelijk verhoogd met 1 fte. 

22. 	Het benodigde budget voor de Veiligheidsregio wordt conform de huidige 
verdeelsleutel (een vaste inwonerbijdrage) bij de gemeenten in rekening 
gebracht. 

23. 	Voor 5 december 2018 is de betreffende gemeente verantvvoordelijk voor de 
bouw van een nieuwe brandweerkazerne en na deze datum de 
veiligheidsregio. 
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veiligheidsregio. 

C. 	Aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor te stellen: 

	

1. 	De Veiligheidsregio realiseert een hoofdvestiging in s-Hertogenbosch en een 
nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. (Herbevestiging besluit 
Algemeen Bestuur 10 november 2016) 

	

2. 	Ten behoeve van de bekostiging van de overname of huur van de kazernes 
wordt de begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 2.067.810, 
hetgeen overeenkomt met € 3,18 per inwoner. 

	

3. 	Ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw en renovatie van 
kazernes in de periode 2020-2023 wordt de begroting van de Veiligheidsregio 
verhoogd met € 474.225, hetgeen overeenkomt met € 0,74 per inwoner. 

	

4. 	Een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden en deze keuze ter 
besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te stellen: 
Voor de realisatie van de hoofdvestiging van de Veiligheidsregio wordt 
gekozen voor: 

a. De verbouwvariant, waarbij er een hoofdlocatie ontstaat die praktische 
functioneel, of 

b. De nieuwbouwvariant, die in voile breedte de mogelijkheid biedt voor 
de Veiligheidsregio om zich te ontwikkelen tot een informatiegestuurde 
netwerkorganisatie en een toekomstbestendige kolom brandweer, waar 
integraal werken volop gefaciliteerd wordt. 

	

5. 	Ten behoeve van de bekostiging van de hoofd- en nevenvestiging wordt de 
begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met (afhankelijk van de gemaakte 
keuze bij beslispunt C 4): 
a. € 1.457.671, zijnde € 2,24 per inwoner, bij de nieuwbouwvariant 
b. € 1.122.879, zijnde € 1,72 per inwoner, bij de verbouwvariant 

	

6. 	De incidentele kosten t.b.v. de huisvesting van de Veiligheidsregio te laten 
dekken uit de reserves van de Veiligheidsregio en de Veiligheidsregio 
opdracht te geven om dit mogelijk te maken. 

5. Bekostiging FLO Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het voorstel 
bekostiging FLO en de heer Mikkers te vragen zelf nader onderzoek te laten doen naar 
de inhoudelijke invalshoeken en de bekostiging van het FLO-overgangsrecht waarbij 
uiteraard een beroep op medewerking aan de veiligheidsregio kan worden gedaan. 

6. Concept-beleidskader 2020 
Veiligheidsregio Brabant- 
Noord 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 
a. In te stemmen met het Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
b. De beleidsmatige en financiele consequenties die verbonden zijn aan het dossier 

huisvesting met inachtneming de door het Dagelijks Bestuur gemaakte 
opmerkingen te verwerken in het Concept-beleidskader 2020. 

c. Het Concept-beleidskader 2020 ter bespreking te agenderen voor de vergadering 
van het Algemeen Bestuur op 16 januari 2019. 

7. Deelname Regionaal 
Netwerk Omgevingswet 

Het agendapunt is vervallen. 

8. Vacaturevervulling Dagelijks 
Bestuur c.a. 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 
a. De burgemeesters van de gemeenten in het Basisteanngebied Meierij te vragen 

op korte termijn voordrachten te doen voor vervulling van de vacatures lid 
Dagelijks Bestuur en plaatsvervangend lid in de Financiele Commissie. 

b. Aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 16 januari 2019 voor te stellen 
op basis van de voordrachten van de burgemeesters van de gemeenten in het 
Basisteamgebied Meierij te besluiten om een lid in het Dagelijks Bestuur en een 
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plaatsvervangend lid in de Financiele Commissie aan te wijzen. 

9. Rondvraag: Invulling functie 
calamiteitencoordinator 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur verleent mandaat aan de Directeur Veiligheidsregio 
Brabant-Noord om vooruitlopend op de besluitvorming over het Beleidskader 2020 
samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot invulling over te gaan van de 
functie calamiteitencoordinator. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 6 februari 2019, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

Drs. M.J.H. van Schaijk 	 drs. J.M.L.N. Mikkers 
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 6 februari 2018. 

Aanwezig: mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. W. van Hees,  mw. 

drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A. Heil,  mr. J.J. Smilde, 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. H.J.M. Timmermans en kolonel E. van den 

Broek. 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

1. Opening  09.00 uur 

2. Ingekomen en uitgegane 

stukken en mededelingen 

rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 

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

kennisgeving aan. 

2a Mededelingen Bestuur Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 

a. De heer Hellegers aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt huisvesting. 

b. Mevrouw Buijs-Glaudemans zitting te laten nemen in de Bestuurlijke 

Adviescommissie Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad. 

c. Mevrouw Van Hees te vragen zitting te nemen in de Bestuursadviescommisie 

Meldkamer Oost-Brabant. 

d. De heer Hillenaar aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt zoönosen. 

 

Nut van uw net 

Op 17 januari 2019 hebben de directeuren veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- 

en West-Brabant, gedeputeerde Henri Swinkels, de burgemeesters en/of wethouders 

van deelnemende gemeenten en de voorzitter van de Coöperatie Midden-Brabants-

Glas, Joost Bol, een intentieverklaring ondertekend. Met deze verklaring ondersteunt de 

overheid een burgerinitiatief om glasvezel in het buitengebied beter te gaan benutten. 

De coöperatie wil op basis van de intentieverklaring het glasvezelnet gaan gebruiken 

om “veiligheid” aan de sociale omgeving te koppelen. Rookmelders zullen hierdoor aan 

de sociale omgeving van de betreffende bewoners worden gekoppeld en via een 

speciale app via het glasvezelnet in geval van brand ook de buren waarschuwen zodat 

zij poolshoogte kunnen nemen.  De coöperatie probeert dit bij circa 3800 huishoudens 

te realiseren. In een later stadium zullen ook val-sensoren, bewegingsloos alarm e.d. 

aan het systeem worden gekoppeld. De Coöperatie Midden-Brabants-Glas is in 

Brabant-Noord actief voor de huishoudens in de buitengebieden van de gemeenten ‘s-

Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, Heusden en Vught. (Informatie is per mail ook naar 

leden Algemeen Bestuur gezonden.) 

Regionale bijeenkomst raadsleden 6 februari 2019 in Oss 

De bijeenkomst begint om 18.30 uur met een gezamenlijke stamppotmaaltijd waarbij 

ook de postcommandanten aanwezig zijn. Dagvoorzitter Richard Engelfriet verzorgt de 

inspiratiebijeenkomst samenwerking waarna twee plenaire parallelsessies Energie-

transitie en Veiligheid naar keuze. Veiligheidsregio verzorgt parallelsessie Veiligheid 

over de in het kader van de zienswijze procedure aan de raden voorgelegde stukken 

(Concept-beleidskader 2020, Actualisatie risicoprofiel, koers veiligheidsregio 2020 – 

2023). Wobine Buijs-Glaudemans, Wim Hillenaar, Marie-Louise van Schaijk en Joris 

van Hest voeren het woord. Professor Ira Helsloot, Radboud Universiteit, reflecteert.  

Ingebruikname Meldkamer Oost-Brabant 

Op 9 april (uitwijk 17 april) 2019 verhuist de Meldkamer Oost-Brabant van de tijdelijke 
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huisvesting in Eindhoven naar de definitieve locatie aan de Gruttostraat in ’s-

Hertogenbosch. In afwachting van de aansluiting op het landelijke IVC2000 zal gebruik 

worden gemaakt van C2000 waarvan de apparatuur in Eindhoven achterblijft. 

2b Mededelingen Politie Nieuwe eenheidschef Oost-Brabant 

Per 1 april 2019 zal Wilbert Paulissen in functie treden als chef van de eenheid Oost-

Brabant Nationale Politie. 

 

IVC2000 

Naar verwachting begin maart wordt de datum van implementatie van IVC2000 als 

opvolger van C2000 bekend.  Landelijk vindt nog een onderzoek plaats naar de 

integriteit van IVC2000 i.v.m. een leverancier uit de Volksrepubliek China. 

 

Bezoek Commissaris van de Koning aan Meldkamer Oost-Brabant 

De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant zal komend najaar een 

werkbezoek aan de Meldkamer Oost-Brabant brengen. 

2c Mededelingen Hoofdofficier 

van Justitie 

- 

2d Mededelingen Brandweer Gebiedsgerichte opkomsttijden 

In de Raad Brandweercommandanten (RBC) is het voorstel besproken om met 

gebiedsgerichte in plaats van objectgerichte opkomsttijden te gaan werken als 

onderdeel van het vernieuwde concept brandweerzorg. De RBC beveelt de minister 

van Justitie en Veiligheid aan om het Besluit veiligheidsregio’s hiertoe aan te passen.   

2e Mededelingen GHOR Oefening zoönose  

De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant heeft, mede namens de 

drie Brabantse Directeuren Publieke Gezondheid en de coördinerende burgemeesters 

zoönosen van de drie Brabantse veiligheidsregio’s aan mevrouw Abel-Van 

Nieuwamerongen, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 

gevraagd om zowel bestuurlijk als operationeel een grootschalige zoönose-uitbraak te 

beoefenen. Vanuit VWS is er bereidheid om medewerking te verlenen aan het 

uitdenken van het scenario en de organisatie en uitvoering van de Brabantbrede 

oefening in 2020 of 2021. VWS bepleit om ook het Ministerie van EZK  en eventueel 

het RIVM hierbij te betrekken.  

Consequenties Brexit voor beschikbaarheid geneesmiddelen 

Directeur Publieke Gezondheid zoekt uit in hoeverre rekening moet worden gehouden 

met landelijke maatregelen beschikbaar blijven geneesmiddelen. Actie: Directeur 

Publieke Gezondheid 

 

Wederzijdse afstemming beleidsvisies samenwerkingsverbanden Brabant-Noord 

De directeuren van Veiligheidsregio Brabant-Noord, GGD Hart voor Brabant, 

Omgevingsdienst Brabant-Noord en Agrifood Capital onderzoeken op welke wijze de 

beleidsvisies van deze samenwerkingsverbanden kunnen worden afgestemd of 

wederzijds versterkt.   

2f Mededelingen 

Rampenbestrijding & 

Crisisbeheersing 

Multidisciplinair Jaarplan 2019 

De Veiligheidsdirectie heeft het Multidisciplinair Jaarplan 2019 inclusief de belangrijkste  

programma’s vastgesteld. 

 

Presentaties burgemeester Oss dodelijk ongeval Stint 

Mevrouw Buijs-Glaudemans verzorgt op verzoek van andere veiligheidsregio’s 
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presentaties over het optreden van de Gemeente Oss en samenwerkende hulpdiensten 

naar aanleiding van het dodelijk ongeval met de Stint. Zij zal dit ook in het 

themagedeelte van een vergadering van het Algemeen Bestuur doen. 

2g Mededelingen 

Bevolkingszorg 

Deelname ambtelijk portefeuillehouder bevolkingszorg aan 

bestuursvergaderingen veiligheidsregio 

De Gemeentesecretaris van Heusden zal door de secretaris Veiligheidsregio Brabant-

Noord worden gevraagd om als ambtelijk portefeuillehouder bevolkingszorg een 

presentatie te geven in het Algemeen Bestuur over de stand van zaken. Actie: 

Secretaris veiligheidsregio 

2h Mededelingen Waterschap 

Aa en Maas 

- 

2i Mededelingen Defensie  - 

3a. Concept-verslag vergadering 

Dagelijks Bestuur 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord d.d. 5 december 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag van de vergadering op 5 

december 2018 conform het voorgelegde concept vast.  

 

Verslaglegging 

In het vervolg zal het verslag bestaan uit een besluitenlijst bestaande uit gedane 

mededelingen, genomen besluiten en daarbij aan de orde zijnde overwegingen en 

rondvraag. Nadat deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur zal de besluitenlijst 

ook ter informatie naar de leden van het Algemeen Bestuur worden gezonden. 

Eventuele (personeels)vertrouwelijke zaken zullen in een bijlage worden opgenomen, 

die alleen aan de leden van het Dagelijks Bestuur zal worden voorgelegd.  

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 5 

december 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-besluitenlijst van de vergadering op 5 

december 2018 conform concept vast.    

  TER INFORMATIE 

4. Brede invulling crisisfunctie 

operationeel leider 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van de verbreding van de 

invulling van de multi-functies en van het feit dat medewerkers van de verschillende 

diensten actief zullen worden gestimuleerd om te solliciteren.  

Toelichting: Politie verzoekt ook operationeel leiders uit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in te 

schakelen voor de functie van operationeel leider. Het is dan wel nodig om de 

rechtsposities van crisisfunctionarissen te harmoniseren. Actie: Directeur 

veiligheidsregio. 

5. Vaststellen wijzigingen 

mandaat 

Rechtspositieregeling BBN 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit als volgt: 

1. Uit de leden van het Dagelijks Bestuur de heer Hellegers, burgemeester van Uden 
als Portefeuillehouder-P&O aan te wijzen. 

2. De portefeuillehouder P&O te machtigen ten aanzien van de volgende 
(categorieën) besluiten met betrekking tot wijzigingen in rechtspositionele 
regelingen: 
a. Besluiten waarbij in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

(LOGA) afgestemde wijzigingen van de CAR worden overgenomen in de 
rechtspositieregeling BBN. 

b. (Overige) ondergeschikte wijzigingen van een rechtspositieregeling van BBN. 
3. Alle overige besluiten met betrekking tot rechtspositionele regelingen BBN zijn 

uitgesloten van bovenstaande machtiging en worden derhalve genomen door het 
Dagelijks Bestuur. Dit geldt in ieder geval voor alle besluiten: 
a. waarover overeenstemming bereikt moet worden in het Georganiseerd Overleg 

of die voor advies of instemming moeten worden voorgelegd aan de 
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Ondernemingsraad; 
b. waarbij een relevante belangenafweging moet plaatsvinden. 

6. Nooddistributie en opslag 

van jodiumtabletten 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: 

a. Kennis te nemen van de rol en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio in 
het kader van de distributie van jodiumtabletten. 

b. Op grond van artikel 6.6, lid 1c van de Regeling Geneesmiddelenwet, bepaalde 
locaties aan te wijzen voor de opslag van jodiumtabletten in het kader van de 
predistributie aan groepslocatie, conform een daartoe strekkend 
aanwijzingsverzoek van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. 

c. Alle brandweerlocaties in de regio aan te wijzen als opslag- en distributiepunt voor 
de nooddistributie van jodiumtabletten door de veiligheidsregio en de 
noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 

d. Brabant breed de noodzakelijke en eenduidige crisiscommunicatie voor te 
bereiden en af te stemmen. 

e. De Colleges van Burgemeester & Wethouders te informeren over bovenstaande 
en over de aanwezigheid van opslag- en distributiepunten voor jodiumtabletten 
voor hun gemeente. 

Toelichting: De veiligheidsregio is niet (de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel) 

verantwoordelijk voor de predistributie in het gebied rond een kerncentrale (straal tot 20 

kilometer: iedereen jonger dan 40 jaar; straal tot 100 kilometer: iedereen jonger dan 18 

jaar en zwangere vrouwen. 

Directeur Publieke Gezondheid zoekt uit of de jodiumtabletten meegenomen kunnen 

worden in prenataldozen die aan vrouwen die drie maanden zwanger zijn worden 

gegeven. Actie: Directeur Publieke Gezondheid   

9. Rondvraag  Technische voorzitter GBT en RBT 
Mevrouw Van Hees vraagt welke afspraken er bestaan om iemand anders dan een 
burgemeester technisch voorzitter te laten zijn van een GBT of RBT? 
Antwoord: Bij een GBT bepaalt de (loco)burgemeester of en zo ja door wie de functie 
van technisch voorzitter GBT wordt ingevuld. Bij een RBT wordt door de voorzitter van 
de veiligheidsregio of zijn vervanger vanuit het Dagelijks Bestuur bepaalt of en zo ja 
door wie de functie van technisch voorzitter van RBT wordt ingevuld. Tijdens 
oefeningen van het RBT heeft de directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch de functie 
van technisch voorzitter RBT vervuld. 
 
Sluiting: 10.45 uur 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 13 maart 2019, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 


