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ABVRBN 20190403, AGP 3a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 16 januari 2019, Grote 

vergaderzaal, eerste verdieping, kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, Orthenseweg 2b, 2512  XA  ‘s-

Hertogenbosch 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mr. W.A.G. Hillenaar, drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. 

M.A.H. Moorman, mw. drs. W. van Hees, F. Naterop, P.M.J.H. Bos, M.C. Bakermans, A.M.H. Roolvink MSc, K.W.Th. van 

Soest,  mw. drs. W. van Hees, ir. C.H.C. van Rooij, A. Walraven, R.J. van de Mortel, mr. J.C.M. Pommer, mw. J. 

Zwijnenburg-Van der Vliet, drs. L.H.J. Verheijen, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mr. A.D. Heil, Kolonel E.J. van den Broek, mw. 

drs. K. van Esch, mr. drs. J. van Hest en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

mw. M.L.P. Sijbers, mr. H.J.M. Timmermans en mr. J.J. Smilde 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom, in het bijzonder voor mevrouw Van Hees en de heer Naterop, die vandaag voor het eerst een 

vergadering van het Algemeen Bestuur bijwonen, opent de voorzitter de vergadering. Berichten van verhindering zijn 

ontvangen van de mevrouw Sijbers en de heren Smilde en Timmermans.   

Vervolgens neemt de voorzitter de belofte af van mevrouw Van Schaijk, directeur Veiligheidsregio, Commandant Brandweer 

en Secretaris Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan.  

2a.a Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 oktober 2018. 

2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 7 november 2018. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 24 oktober en 

7 november 2018 voor kennisgeving aan. 

b. Politie 

De heer Heil bericht dat het wetsontwerp Wijzigingswet meldkamers op dit moment ter besluitvorming is voorgelegd aan de 

Tweede Kamer. De wet beoogt de overdracht van organisatie en beheer van de 10 landelijke meldkamers van de 

veiligheidsregio’s naar de Nationale Politie. De minister van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om de hiertoe noodzakelijke 

wijzigingen van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2020 in 

werking te laten treden. 

Binnenkort wordt de datum bekend waarop in de eerste helft van 2019 de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch in 

gebruik zal worden genomen. Vanwege de uitgestelde oplevering van het landelijke communicatiesysteem IVC2000 zal de 

Meldkamer Oost-Brabant vooralsnog gebruik blijven maken van C2000. Vanwege de hoge leeftijd van de centrale 

apparatuur van C2000 zal deze niet meer naar ’s-Hertogenbosch worden verplaatst maar achterblijven in Eindhoven en 

vanuit de Meldkamer Oost-Brabant  op afstand worden bediend, aldus de heer Heil. 
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2c. Hoofdofficier van Justitie 

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat voor de Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord de jaarwisseling zonder 

problemen is verlopen. Wel moest de brandweer in de vroege uren van Nieuwjaarsdag op naar verhouding grote schaal in 

actie komen voor de bestrijding van een grote brand in woningen boven een pizzeria in Boxmeer. 

Naar aanleiding van de per 1 januari 2020 door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties door te voeren beleidswijziging om brandweervrijwilligers niet meer na een dienstverband van 20 jaar of  

langer automatisch voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te laten komen, is landelijk overleg binnen de Raad 

Brandweercommandanten met de Kanselarij van de Nederlandse Orden gevoerd. Conclusie is dat het niet zinvol is te 

proberen deze aangekondigde beleidswijziging terug te draaien. In de toekomst blijft het overigens wel mogelijk om 

brandweervrijwilligers wegens bijzondere verdiensten voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Binnen het 

brandweer decoratiestelsel zelf zal meer aandacht voor langdurige dienstenverbanden worden gegeven en voorts ook voor 

bijzondere brandweer gerelateerde prestaties. De vraag ligt voor of voor 2019 een eenmalige actie wordt opgepakt om alle 

vrijwillige brandweerlieden met een dienstverband van tenminste 20 jaar, voor zover dat al niet eerder is geschied, voor te 

dragen voor een Koninklijke Onderscheiding, aldus mevrouw Van Schaijk. 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vindt het jammer dat op deze wijze minder maatschappelijke waardering zal kunnen worden 

getoond voor de jarenlange vrijwillige inzet voor de veiligheid van de samenleving van vele brandweervrijwilligers. 

Verminderde maatschappelijke waardering kan er mogelijk toe leiden dat brandweervrijwilligers ontslag nemen bij de 

brandweer.  

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord verzoekt alle burgemeesters van gemeenten in 

Brabant-Noord om in 2019 zoveel mogelijk brandweervrijwilligers, die daarvoor in aanmerking komen, voor te dragen voor 

een Koninklijke Onderscheiding. Het onderstreept de enorme waardering die er is voor vrijwilligers en we willen verschillen 

binnen de regio voorkomen. 

2e. GHOR 

Mevrouw Van Esch laat weten dat sedert twee weken sprake is van een griepepidemie. De GHOR fungeert hierbij als 

informatieknooppunt. De gezondheidsituatie is tot nu toe onder controle. 

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat op 17 december 2019 de jaarlijkse systeemtest rampenbestrijding en crisisbeheersing 

is gehouden. De evaluatierapportage zal zodra beschikbaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 

2g. Bevolkingszorg 

Geen mededelingen. 

2h. Waterschap Aan en Maas 

De heer Verheijen laat weten dat als gevolg van de langdurige droogte in 2018 er nog steeds sprake is van een lage 

grondwaterstand. Om dit weer naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen is minimaal 200 mm regen noodzakelijk. In 

de Maasdijk van Oss is een grote dassenburcht opgespoord. In verband met het gevaar voor de stabiliteit en het 

waterkerend vermogen van de dijk moet deze burcht worden verwijderd. 

2i. Defensie 
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Kolonel Van den Broek deelt mee dat de civiel-militair samenwerking momenteel wordt herijkt. Later dit jaar volgt verdere 

informatie. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 7 november 2018 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 7 november 2018 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

 

TER BESPREKING 

4. Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De voorzitter geeft de leden van het Algemeen Bestuur gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen bij het voorstel te 

plaatsen. 

 

De heer Bos herkent zich in de opzet en strekking van het voorstel. Lokale zaken vragen wel maatwerk omdat een 

brandweerkazerne vaak meerdere functies vervuld en daardoor ook meerdere gebruikers kent. Samenwerking op het gebied 

van huisvesting zou de doelmatigheid moeten vergroten en daardoor voordelen moeten opleveren. Voorlopig gaan de 

gevolgen van dit voorstel meer geld kosten.  

 

De heer Van Rooij roept zijn in de vorige vergadering ingenomen standpunt in herinnering. Het voorstel met betrekking tot 

het realiseren van centrale huisvesting kan op zijn steun rekenen. Hij is nog niet enthousiast over het overdragen van de 

brandweerkazernes naar de veiligheidsregio. Hij heeft moeite met het voorstel om uit boekhoudkundige overwegingen de 

optie van huur brandweerkazerne van de gemeente te schrappen. Voor de brandweerkazerne in Veghel, die meerdere 

gebruikers kent, ontstaat dan een probleem. Voorts vraagt de heer Van Rooij zich af in hoeverre achterstallig onderhoud niet 

begrensd moet worden. Aan de veiligheidsregio overgedragen huisvesting zal op termijn wel duurder worden, als je gaat 

bouwen tegen reële prijzen. 

 

De heer Hillenaar spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldigheid en oprechtheid van het voorstel. Hij kan met de in het 

voorstel opgenomen principes en uitwerking goed leven. De heer Hillenaar verwacht wel dat moeite zal moeten worden 

gedaan om dit helder aan de gemeenteraden uit te leggen. 

 

De heer Bakermans ondersteunt het voorstel. Hij vraagt om aandacht voor de bijzondere faciliteiten in de brandweerkazerne 

Schaijk, die een korpsbrede functie hebben. Om het draagvlak voor het voorstel te vergroten pleit hij voor een ingroeimodel. 

 

De heer Walraven vindt het een goed document. Hij merkt op dat de Gemeente Mill en Sint Hubert als gevolg van dit 

voorstel als nadeelgemeente moet worden aangemerkt. Het beëindigen van het gebruik van de kantoorruimten in het 

Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert  kost de gemeente alleen al € 100.000 per jaar. Graag maakt hij gebruik van de 

mogelijkheid dat de veiligheidsregio een toelichting in de gemeenteraad verzorgt. 

 

De heer Van de Mortel roept in herinnering dat aan de Financiële Commissie is toegezegd dat alle financiële gegevens 

zullen worden toegezonden. Aan deze toezegging is nog geen gevolg gegeven. De heer Van de Mortel steunt de lijn van het 

voorstel. Hij pleit ervoor om ook bij de overdracht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio het principe schoon door 

de deur te hanteren. Zaken moeten helder en transparant worden weergegeven.  Voor achterstallig onderhoud moet één 

beleidslijn voor alle gemeenten worden gehanteerd. Bij in het verleden uitgestelde vervanging van brandweerkazernes die 

aan de veiligheidsregio worden overgedragen dienen onderhoudsreserves ook aan de veiligheidsregio te worden 

overgedragen. De heer Van de Mortel pleit ervoor om een goede beleidslijn voor waardering van de over te dragen grond te 

hanteren waarin maatwerk mogelijk is door bij voorbeeld “in gebruikgeving”. Indien brandweerkazernes ook door andere 

partijen worden gebruikt moeten over dit gebruik heldere afspraken worden gemaakt. 

 



 

4 

 

Mevrouw Moorman geeft een compliment over het document en kan zich vinden in het voorstel. Zij vindt het ook jammer dat 

het aan de Financiële Commissie toegezegde financiële overzicht nog niet is toegezonden en hoopt dit spoedig alsnog te 

ontvangen. Mevrouw Moorman pleit ervoor om bij overdracht van de brandweerkazernes met betrekking tot de staat van 

onderhoud schoon door de deur te gaan. Graag maakt ze gebruik van de mogelijkheid dat de veiligheidsregio een toelichting 

in de gemeenteraad verzorgt. 

 

De heer Hellegers ondersteunt het voorstel. Hij refereert aan het pleidooi van de Financiële Commissie om de 

brandweerkazernes in één keer aan de veiligheidsregio over te dragen. Hij stelt voor om nadrukkelijk te overwegen om de 

grond onder de brandweerkazernes in eigendom bij de gemeenten te laten om afboekingen van de boekwaarde bij 

overdracht aan de veiligheidsregio te voorkomen. 

 

De heer Pommer bevestigt dat het voorstel een goede lijn is en op objectieve normen is gebaseerd. Helaas betekent 

overdracht van de brandweerkazerne van Sint Michielsgestel aan de veiligheidsregio voor de gemeente een groot 

boekwaardeverlies.  De brandweerkazerne van Sint Michielsgestel is indertijd op verzoek van de veiligheidsregio voorzien 

van extra kantoorruimten om ondersteunende en staffuncties te kunnen huisvesten. Met de centralisatie van de 

kantoorhuisvesting zal aan de kantoorruimten in de brandweerkazerne geen behoefte meer bestaan. De vrijkomende 

kantoorruimten moeten beschikbaar komen voor andere maatschappelijke doeleinden. Medewerking van de veiligheidsregio 

is hierbij noodzakelijk.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans complimenteert de steller met het zorgvuldige voorstel waarin ze zich kan vinden. Zorgen zijn 

er wel over de boekwaarde van de grond. Zij pleit er met nadruk voor de grond onder brandweerkazernes voor een 

symbolisch bedrag in erfpacht aan de veiligheidsregio te geven. Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat het voorstel 

huisvesting één van de laatste sluitstenen is van het traject regionalisering van de brandweer. Er resteert nog één belangrijk 

dossier waarvoor een oplossing moet worden gevonden: bekostiging van de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag 

zoals deze geldt voor beroepsmedewerkers in een bezwarende functie die op 1 januari 2006 in dienst waren van de 

Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

De heer Naterop vindt het een goede lijn en merkt over het voorstel op dat elke benadering met betrekking tot de 

zeggenschap over de brandweerhuisvesting onevenredigheden kent. Vraag hierbij is hoe je tot een verstandige 

beleidskeuze met ruimte voor maatwerk komt zonder de door alle betrokken partijen ervaren fundamentele grondslagen aan 

te tasten. Hij pleit ervoor veel aandacht aan communicatie naar de gemeenteraden te besteden. 

 

De heer Van Soest complimenteert het Dagelijks Bestuur met het voorstel. Hij is verheugd dat ook de nieuwbouw van de 

brandweerkazerne Oeffelt is meegenomen.  

 

De heer Roolvink kan zich vinden in het voorstel. Hij vraagt aandacht voor goede communicatie naar de gemeenteraden in 

het algemeen en tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 6 februari aanstaande in het bijzonder. Met name de gemeenten 

die nadeelgemeenten dreigen te worden verdienen ondersteuning. En graag ontvangt hij uitleg over kazernes die reeds 

eerder aan de veiligheidsregio zijn overgedragen.  

 

Mevrouw Van Hees vindt dat de lasten en lusten van de voorgestelde overdracht van brandweerkazernes op een zo 

evenwichtig mogelijke wijze in het voorstel zijn verwerkt. Zij had wel graag een vergelijking met andersluidende oplossingen 

met betrekking tot de zeggenschap over brandweerhuisvesting gezien, zoals die door andere veiligheidsregio’s worden 

gehanteerd. Mevrouw Van Hees kan zich vinden in de hoofduitgangspunten van het voorstel. Zij pleit ervoor dat gemeenten 

ook in de toekomst zeggenschap over de locaties van brandweerkazernes houden. Zeggenschap is actueel bij de kazerne in 

Drunen. Erfpacht voor het gebruik van grond onder brandweerkazernes is volgens mevrouw Van Hees een reële optie. 

Verrast is ze over het achterstallige onderhoud bij brandweerkazernes. Graag maakt ze gebruik van ondersteuning van de 

veiligheidsregio bij het informeren van raadsleden. Een vraag die mogelijk door raadsleden wordt gesteld is: Hoe gaan 

andere veiligheidsregio’s met beheer en eigendom van brandweerkazernes om? 

 

Mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet verzoekt om een uitzonderingspositie voor de Gemeente Haaren. Haaren staat onder 

financieel toezicht en wordt per 1 januari 2021 gesplitst waardoor de post Haaren zal overgaan naar de Gemeente Oisterwijk 
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en de post Helvoirt naar de Gemeente Vught. Zij vraagt de veiligheidsregio in overleg te treden met de Gemeenten Vught en 

Oisterwijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om een soepele overgang te bewerkstelligen. 

 

De heer Mikkers laat weten dat de Gemeente ‘s-Hertogenbosch zich in het voorstel kan vinden. Er is geen perfecte 

oplossing voor het huisvestingsvraagstuk. Er bestaan beelden over de mate van luxe van sommige brandweerkazernes 

waarvan de kosten op de gezamenlijke gemeenten dreigen te worden afgewenteld. De heer Mikkers heeft behoefte aan een 

financieel overzicht. Dat wordt uiteraard vanuit het perspectief van de veiligheidsregio geleverd. Daarnaast zijn er de 

financiële gegevens van de afzonderlijke gemeenten. Die moeten wel aan het regionale perspectief worden toegevoegd om 

een evenwichtig beeld te krijgen. Plussen kunnen daardoor minnen worden en omgekeerd. In het Dagelijks Bestuur is 

besproken dat de bekostiging van het Functioneel Leeftijdsontslag van beroepsbrandweermedewerkers in een bezwarende 

functie nog niet afgehecht is en nog enig denkwerk voor een rechtvaardige oplossing noodzakelijk maakt.   

 

Naar aanleiding van de door de leden van het Algemeen Bestuur gemaakte opmerkingen en gestelde vragen merkt de heer 

Knopper op dat voor de waardering van de grond onder brandweerkazernes maatwerkoplossingen mogelijk zijn.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat als de grond om niet in bruikleen wordt gegeven, deze bij verplaatsing van een 

brandweerkazerne weer aan de gemeente wordt  teruggegeven. De gemeente stelt vervolgens de grond onder de nieuwe 

brandweerkazerne weer kosteloos in bruikleen beschikbaar. 

 

Mevrouw Van Schaijk pleit voor een zodanige algemene lijn dat recht wordt gedaan aan de belangen van de meeste 

gemeenten en maatwerkoplossingen alleen bij uitzondering nodig zullen zijn. 

 

Mevrouw Van Hees pleit ervoor dat een ruimtelijke ordeningsvraagstuk, zoals deze zich in het dorp Drunen van de 

Gemeente Heusden rond de brandweerkazerne voordoet, niet de huisvestingsagenda van de veiligheidsregio gaat bepalen. 

 

De heer Van de Mortel refereert aan het voorstel waarin staat aangegeven dat bij een uitgestelde nieuwbouw van een 

brandweerkazerne, het door de betreffende gemeente bespaarde budget wegens niet uitgevoerd achterstallig onderhoud 

aan de veiligheidsregio wordt overgedragen. Dit budget kan dan worden aangewend voor gedeeltelijke dekking van de 

bouwkosten van de vervangende brandweerkazerne.  

 

De heer Van Rooij pleit voor een genormaliseerde aanpak waarin ook het onderhoud van brandweerkazernes wordt 

meegenomen. 

 

De voorzitter vraagt op welke wijze nieuwbouw van brandweerkazernes zal worden bekostigd: Door de kapitaallasten van 

de investering in de begroting van de veiligheidsregio op te nemen of door voor nieuwbouw te reserveren en hieruit de 

bouwkosten te dekken? 

 

De heer Knopper merkt op dat op dit moment nieuwbouw voorzien is van de brandweerkazernes van Uden, Oeffelt en Oss. 

Voorts moet in een aantal brandweerkazernes onderhoud en aanpassing aan de nieuwe eisen op het gebied van 

arbeidshygiëne worden uitgevoerd. Met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geldt kwaliteitsniveau 3: sober en 

doelmatig. Gemeenten zijn hierop gemonitord.  

 

De heer Hellegers ondersteunt het voorstel met betreft het omgaan met achterstallig onderhoud onder voorwaarde dat geen 

sprake is van kwade trouw bij de gemeenten die verzuimd hebben om achterstallig onderhoud uit te voeren. 

 

De heer Knopper licht toe dat het financiële overzicht een momentopname betreft. Sommige gemeenten hebben hun 

brandweerkazernes niet in de boeken staan. Voor zover investeringskosten zijn opgenomen hebben deze uitsluitend 

betrekking op de korte termijn. Investeringskosten op de lange termijn zijn niet opgenomen. Bij het regionale voorstel is dit 

wel het geval en daardoor lijkt het voorstel duurder dan wat gemeenten nu denken uit te geven. 
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Mevrouw Van Schaijk merkt op dat de contactambtenaren van de adoptiegemeenten medewerking zullen verlenen aan het 

opstellen van een uniform model aan de hand waarvan gemeenten zelf hun huidige kosten op een zoveel mogelijk gelijke 

wijze kunnen inventariseren. 

 

De heer Van Rooij pleit voor duidelijkheid, transparantie en eenvoud. 

 

De voorzitter refereert aan de behoeften van gemeenten om hun eigen situatie, rekening houdend met plaatselijke 

omstandigheden, helder in kaart te brengen. Omdat elke gemeente haar eigen context kent is onderling vergelijken niet altijd 

mogelijk. Hij pleit ervoor om te voorkomen dat door verschillen in context onjuiste interpretaties ontstaan die tot 

misverstanden aanleiding kunnen geven. 

De heer Van de Mortel onderschrijft het voorstel om met hulp van de adoptieambtenaren tot een uniform 

inventarisatiemodel te komen op basis waarvan gemeenten zelf de eigen situatie en de consequenties daarvan in kaart 

kunnen brengen en de conclusies daarvan aan de gemeenteraad kunnen rapporteren. 

 

De heer Van Rooij heeft behoefte aan een maatwerkoplossing voor het meervoudig gebruik van de brandweerkazerne 

Veghel en de waardering van de grond. 

 

De voorzitter bevestigt dat maatwerkoplossingen mogelijk zijn. 

 

De heer Bos vraagt aandacht voor de termijnen die gemeenteraden krijgen om hun zienswijzen op het concept-beleidskader 

2020,  de voorgestelde uitgangspunten van het beleid van de veiligheidsregio voor de jaren 2020 – 2023, de actualisatie van 

het risicoprofiel te geven en hun gemeentelijke wensen kenbaar te maken met betrekking tot het door de veiligheidsregio 

voor de periode 2020 – 2023 in het nieuwe regionale beleidsplan uit te werken beleid. Deze termijnen sporen niet met de 

termijnen voor het uitbrengen van zienswijzen op voorstellen van gemeenschappelijke regelingen in het kader van de P&C-

cyclus zoals deze conform de door de burgemeester afstemming gemeenschappelijke regelingen zijn aangegeven. 

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat er door het Dagelijks Bestuur voor is gekozen om alle concept-beleids- en P&C-stukken 

van de veiligheidsregio in één integraal zienswijzeverzoek aan de gemeenteraden voor te leggen. De planning daarvoor is 

reeds eerder in 2018 in afstemming met de gezamenlijke griffiers vastgesteld. Helaas was het toen niet meer mogelijk 

aansluiting te zoeken bij de later bekend geworden aanbevolen termijnen van  de burgemeester afstemming 

gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen op het concept-beleidskader 2020 inclusief het 

hoofdstuk huisvesting tot 1 april 2019 indienen. Zienswijzen op de actualisatie van het risicoprofiel en de voorgestelde 

beleidsuitgangspunten 2020 – 2023 van de veiligheidsregio en gemeentelijke wensen met betrekking tot het door de 

veiligheidsregio te voeren beleid kunnen door de gemeenteraden tot 1 mei 2019 worden ingediend. 

 

De heer Hellegers laat weten dat de Financiële Commissie op 9 januari 2019 een positief advies over het voorstel 

huisvesting heeft uitgebracht met inachtneming van de volgende op- en aanmerkingen: 

 We maken ons samen sterk voor overdracht (lees: verkoop) onder de voorgestelde condities die in het voorstel 

huisvesting zijn opgenomen. Maatwerk wordt alleen toegepast waar om praktische redenen geen andere mogelijkheid 

is. 

 Als gemeenten geconfronteerd worden met een groot (eenmalig) boekwaardeverlies bezie dan of het mogelijk is dit te 

beperken door de grond eigendom te laten blijven van de betreffende gemeente. 

 Met het oog op de overgangsdatum van 1 januari 2020 worden alle leden van het Algemeen Bestuur (als het 

beleidskader 2020 definitief wordt vastgesteld) ook commitment gevraagd om de overdracht soepel te laten verlopen.  

 

Besluit: 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

1. Kennis te nemen te nemen van het advies van de Financiële Commissie.  

2. Het principebesluit te nemen om: 

a. Brandweerkazernes onder de collectiviteit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 

te brengen; 

b. Visie op huisvesting, bestaande uit centrale (kantoor)huisvesting en de nevenlocatie, tot uitvoering te brengen. 
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3. Bij de uitwerking van de besluiten onder 1. de in dit voorstel genoemde uitgangspunten 1 t/m 8 te hanteren. 

4. Voor nadere uitwerking van de besluiten onder 1. de voor niveau 3 genoemde set van parameters, die voortvloeien 

uit de onder 2. genoemde uitgangspunten, vast te stellen. 

5. De financiële consequenties die voortvloeien uit nadere uitwerking op basis van deze set van parameters op te 

nemen in het Concept-beleidskader 2020. 

6. In samenhang met de vaststelling van het Beleidskader 2020 met inachtneming van de door de gemeenteraden 

uitgebrachte zienswijzen op 3 april 2019 tot definitieve besluitvorming over te gaan. 

5. Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Hellegers laat weten dat de Financiële Commissie zich op 3 december 2018 en 9 januari 2019 over het Concept-

beleidskader 2020 heeft beraden. De Financiële Commissie adviseert positief over het Concept-beleidskader 2020 doch 

heeft daarbij de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Neem het indicatieve bedrag dat structureel over is vanuit de € 4,06 per inwoner toegekende verstevigingsgelden alleen 

tekstueel op en geef aan dat dit alleen zal worden aangewend voor verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio in 

de periode 2020 - 2021. 

 Licht de hogere kosten van onderhoud en beheer van randapparatuur (€ 50.000) beter toe zodat duidelijk is waarvoor dit 

nodig is. 

 Geef een aanvullende toelichting op het proces van doorontwikkeling van de veiligheidsregio in 2020/2021. 

 Onderzoek of de kosten van huur van crisisruimten in het gebouw van de Meldkamer Oost-Brabant ad € 127.000 echt 

nodig is.     

 

De heer Bos is van mening dat overtollige middelen die in een begrotingsjaar niet zijn aangewend teruggegeven moeten 

worden aan de gemeenten. 

 

De heer Hillenaar vraagt in hoeverre de veiligheidsregio in 2022 in het kader van de eind 2020, begin 2021 te maken 

keuzes over de doorontwikkeling vanaf 2022 de gemeenten alsnog om een bijdrage verhoging zal vragen? 

 

De heer Van de Mortel  onderschrijft het uitgangspunt dat overtollige middelen aan de gemeenten moeten worden 

teruggegeven. In dit geval zullen de overtollige reserves echter worden aangewend om de doorontwikkeling van de 

veiligheidsregio te bekostigen en stemt hij in met deze bestemming. De heer Van de Mortel refereert aan de door de 

Financiële Commissie gestelde vragen.  Hij vindt het tarief voor huur van de crisisruimten in de Meldkamer Oost-Brabant  

mede afgezet tegen het beperkte gebruik van deze ruimten disproportioneel. Graag ontvangt hij een toelichting op de kosten 

van het beheer van randapparatuur door de veiligheidsregio.   

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt zich af of de verschillende geraamde bedragen wel toereikend zijn om de voorgestelde 

uitgaven te kunnen doen. Zij kan zich vinden in de voorgestelde herbestemming van de overtollige reserves. 

 

De heren Natrop, Van Soest, Roolvink en mevrouw Zwijnenburg – Van der Vliet kunnen zich vinden in het Concept-

beleidskader 2020. 

 

De voorzitter antwoordt op de vraag van de heer Hillenaar dat als de ambitie van de veiligheidsregio anders wordt er ook 

een andere behoefte aan financiële middelen kan ontstaan. 

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat in het Concept-beleidskader 2020 de invulling van de Calamiteitencoördinator samen 

met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de Meldkamer Oost-Brabant is meegenomen. Dat geldt ook voor de realisatie 

van centrale huisvesting voor kantoorfuncties, werkplaatsen, magazijnen, opleidingen, trainingen en oefeningen. Tenslotte 

zijn de versterking van het Programma bevolkingszorg, de voor 2020 voorziene overdracht van het beheer van de 

Meldkamer Oost-Brabant naar de politie en de doorontwikkeling van de veiligheidsregio naar aanleiding van de uitkomsten 

van de op 2018 gehouden bestuursconferentie meegenomen. Voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden 

incidentele middelen ingezet.  Dit betreft de nog niet ingezette € 0,18 per inwoner als onderdeel voor de reeds vanaf 2019 

toegekende versterking van brandweer en bedrijfsvoering. Voor 2019 tot en met 2020 zullen, zoals reeds is besproken, ook 
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de overtollige reserves van de veiligheidsregio na herijking van de Nota reserves en voorzieningen conform het huidige 

bedrijfseconomische risicobeeld voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden ingezet . In de periode 2020-2021 

zullen de consequenties van landelijk beleid zoals de doorvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de 

gevolgen daarvan en van Europese regelgeving voor de brandweervrijwilligers en de doorvoering van het grootschalig 

optreden in landelijk verband en de daaruit voor de veiligheidsregio voortvloeiende verplichtingen en dergelijke worden 

onderzocht. Eventuele organisatorische en financiële consequenties zullen naar verwachting voor het eerst voor de jaren 

2022 en 2023 tot voorstellen voor nieuw beleid kunnen leiden. Uiteraard zal hert bestuur tussentijds worden geïnformeerd en 

betrokken. 

 

In antwoord op de door de Financiële Commissie gestelde vragen merkt mevrouw Van Schaijk op dat de crisisruimten in het 

meldkamergebouw inclusief kostbare ICT-voorzieningen en inventaris van de politie gehuurd worden. De crisisruimten zullen 

ook frequent worden gebruikt voor opleidingen, trainingen, oefeningen en werkzaamheden van (multidisciplinaire) 

projectgroepen. De tariefstelling kan daarom als reëel worden gekwalificeerd. Met de voor begin 2020 geplande overdracht 

van de Meldkamer Oost-Brabant naar de politie zal een einde moeten worden gemaakt aan het gezamenlijke beheer en 

onderhoud van randapparatuur (alarmontvangers, mobilofoons, portofoons etc.) van politie en brandweer. De veiligheids-

regio zal dit onderhoud en beheer nu zelf moeten uitvoeren en dit brengt de aangegeven meerkosten met zich mee. 

Onderzocht wordt of samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost mogelijk is. 

 

De heer Verheijen laat weten dat het Waterschap Aa en Maas nog een reactie zal uitbrengen op de actualisatie van het 

risicoprofiel. Dit betreft voornamelijk het onderwerp extreem weer. 

 

De heer Van de Mortel pleit ervoor om de ontwikkelingen op en rond het hoogfrequent spoor en goederenvervoer op de 

spoorlijn ’s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel, de aanleg van een noodspoor tijdens de ombouw van de huidige spoorlijn naar 

een verdiept tracé en de hiermee samenhangende afsluiting van de N65 in het risicoprofiel op te nemen.     

        

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:  

a. In te stemmen met het Concept-Beleidskader 2020. 

b. In te stemmen met de investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 39 

brandweerkazernes.  

c. In te stemmen met de investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, 

Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij in de periode 2020 - 2023. 

d. In te stemmen met de investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw/overname van de nog te bouwen kazernes 

van Oss, Uden en Oeffelt.   

e. In te stemmen met de investering voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ad € 23,8 miljoen.   

f. In te stemmen met de onttrekking uit de Algemene Reserve voor dekking van de geraamde incidentele uitgaven ad € 

0,2 miljoen en € 0,3 miljoen voor respectievelijk de overname van de kazernes en de realisatie van de hoofd- en 

nevenvestiging. 

g. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen aan te bieden aan de colleges en raden van de 

deelnemende gemeenten. 

h. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen op het programma Meldkamer Oost-Brabant aan te 

bieden aan de partijen betrokken in de Meldkamer Oost-Brabant. 

 

6. Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om de gemeenteraden het voorgelegde 

zienswijzeverzoek te doen met betrekking tot het voorgelegde Concept-beleidskader 2020, de Actualisatie van het 

risicoprofiel  en de Concept-beleidsagenda 2020 – 2023 van de veiligheidsregio.   

 

TER BESLUITVORMING 

 

7. Actualiteiten convenant brandveiligheid Dichterbij 
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Mevrouw Moorman, ambassadeur/portefeuillehouder roept het besluit van het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 in 

herinnering waarin is besloten om met de Raad van Bestuur van stichting Dichterbij een convenant te sluiten met betrekking 

tot de brandveiligheid in zorgwoningen. Dichterbij verleent bij voorkeur in reguliere woningen zorg aan geestelijk 

gehandicapten in gemeenten in onder meer de regio Brabant-Noord. Dichterbij wil de bewoners van haar zorgwoningen een 

zoveel mogelijk gewoon leven aanbieden. De bestaande bouwregelgeving biedt onvoldoende houvast om de brandveiligheid 

voor deze doelgroep te reguleren. Om hier het hoofd aan te bieden is door de veiligheidsregio samen met Dichterbij een 

convenant opgesteld waarin Dichterbij een zware zorgplicht op zich neemt voor de brandveiligheid aan haar cliënten. Het 

Algemeen Bestuur waardeert deze zorgplicht van Dichterbij vanuit de overtuiging dat de maatregelen die Dichterbij zal 

treffen voldoen aan de geest van de regelgeving maar op onderdelen de letter van de wet zal over- of onderschrijven. De 

afzonderleden leden van het Algemeen Bestuur bevorderen de eenduidige besluitvorming door de colleges van 

burgemeester en wethouders in de afzonderlijke gemeenten met betrekking tot de afhandeling van vergunningaanvragen en 

meldingen brandveilig gebruik door Dichterbij. Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord ondersteunen hiertoe de 

colleges door informatieverstrekking aan ambtenaren, opstellen van beleidsregels en het opstellen van een model 

collegevoorstel met concept-besluit. Brandweer Brabant-Noord toetst en valideert tenslotte extern het systeem van 

maatregelen waarmee Dichterbij haar brandveiligheidsdoelen gaat bereiken. 

 

Het heeft meer tijd dan oorspronkelijk verwacht gekost om tot een samenhangend pakket aan brandveiligheidsmaatregelen 

te komen en die extern te laten valdideren. Voorts is het verantwoordelijke lid binnen de Raad van Bestuur van Dichterbij 

plotseling overleden waardoor de formele ondertekening van het convenant werd opgeschort. Het convenant is rekening 

houdend met de inmiddels opgedane inzichten op enkele punten verbeterd. De stappen die nu gezet moeten worden zijn 

ondertekening van het convenant, informeren van gemeentelijke afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 

besluitvorming in de colleges over de beleidsregel brandveiligheid Dichterbij en doorvoering, aldus mevrouw Moorman.  

 

In samenhang met de doorvoering van het brandveiligheidsbeleid bij Dichterbij zal dit door Brandweer en GHOR vanuit de 

veiligheidsregio ook bij andere zorgaanbieders als “best practice” onder de aandacht worden gebracht. 

 

Mevrouw Van Esch zegt toe om bij de zorgverleners binnen het gebied Brabant-Noord aandacht te vragen voor doorvoering 

van het in samenwerking met Dichterbij ontwikkelde brandveiligheidsbeleid in zorgwoningen. 

 

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de voorgestelde aanpak en roept alle leden van het Algemeen Bestuur op om 

de gevraagde medewerking te verlenen.     

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om: 

a. Kennis te nemen van de actualiteiten omtrent het convenant VRBN – Dichterbij en de stappen op korte termijn. 

b. De geactualiseerde versie van het convenant vast te stellen. 

c. Het geactualiseerde convenant te laten ondertekenen door de vertegenwoordiger namens het Algemeen Bestuur, 

mevrouw Moorman. 

 

8. Vacaturevervulling Dagelijks Bestuur 

 

De voorzitter deelt mee dat door vertrek van de heer Buijs wegens aanvaarding van het ambt van burgemeester in 

Oosterhout er voor wat betreft de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij vacatures zijn ontstaan in het Dagelijks Bestuur 

en als plaatsvervangend lid in de Financiële Commissie. De burgemeesters van gemeenten in het Basisteamgebied Meierij 

hebben een voordracht gedaan. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om op basis van de voordrachten van de 

burgemeesters van de gemeenten in het Basisteamgebied Meierij mevrouw drs. W. (Willemijn) van Hees, burgemeester van 

Heusden als lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen en de heer ir. C.H.C. (Kees) van Rooij, burgemeester van 

Meierijstad als plaatsvervangend lid in de Financiële Commissie. 
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9. Rondvraag en sluiting 

 

De heer Pommer vraagt op welke wijze naar de burgers zal worden gecommuniceerd dat per 1 januari 2021 het landelijke 

Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) zal worden afgeschaft. 

 

De voorzitter antwoordt dat het eigenaarschap en daarmee ook de afschaffing van het WAS een verantwoordelijkheid is van 

de minister van Justitie en Veiligheid. De minister zal hiertoe het initiatief tot een communicatietraject en het aanbieden van 

een alternatief nemen. Enkele veiligheidsregio’s zijn voornemens om het WAS in eigen beheer van het ministerie over te 

nemen. Het Veiligheidsberaad is namens de gezamenlijke veiligheidsregio’s bij dit traject betrokken, maar maakt zich wel 

zorgen dat vervangende waarschuwingssystemen zoals NL Alert vooralsnog geen volwaardig alternatief vormen.    

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter om 

11.30 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  3 april 2019 

  

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

drs. J.M.L.N.  Mikkers  drs. M.J.H. van Schaijk 

 


