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Nota van Zienswijzen op concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
 
Samenvatting 
 

 instemming/ 
kennisname 

Niet  
Akkoord 

gemeenten   

 Beleidskader 2020 17 - 

 reserves niet overschrijden 12  

 kosten doorontwikkelingen moeten een incidenteel karakter hebben 12  

 mogelijkheden voor maatwerk kazernes 15  

o waarvan specifiek 5  

 verduurzaming nieuwbouw en renovatie 1  

 hoofd- en nevenvestiging sober en doelmatig 1  

 kazernes bij fiscale of juridische argumenten overdracht zo nodig aanpassen 1  

 inzicht kostenontwikkeling kazernes middellange en lange termijn 1  

 € 0,18 per inwoner retour gemeenten 1  

 regionalisering FLO 1  

 ingroeimodel voor voor- en nadeel gemeenten 1  

 m.b.t. beleidskader 2021, in gesprek gaan met de gezamenlijke raden 1  

 m.b.t. beleidskader 2022, niet zondermeer een hogere bijdrage 1  

 aandacht voor vrijwilligers 1  

 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Gemeente 
Bernheze 
 

Raads-
voorstel 
 

18-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

1. Er is een AB-voorstel voorbereid over de inzet 
van de beschikbare reserves. Daarnaast zal ten 
behoeve van de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio aan het Algemeen Bestuur een 
plan ter besluitvorming worden voorgelegd inclusief 
de besteding van de daarvoor uit de reserves te 
putten middelen. We blijven hierbij uiteraard binnen 
de beschikbare middelen. Over de uitvoering van 
dit plan zal worden gerapporteerd aan het 
Algemeen Bestuur zodat goed te volgen is wat 
wordt gerealiseerd. Totdat door het Algemeen 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

a. we verzoeken u inzicht te geven in de kostenontwikkeling per 
inwoner op middellange en lange termijn voor de 
vervangingskosten van alle kazernes 

b. aangezien de locatie kazerne Heesch bij ons in beeld is als 
mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouwen wensen wij 
hierover specifieke afspraken te maken. Daarbij gaan we uit 
van een recht van eerste koop waarbij de grond in dat geval 
weer om niet wordt overgedragen aan de gemeente 

c. we wensen afspraken te maken over de manier waarop de 
overgenormeerde m2 kantoorruimte in de kazerne Nistelrode 
mogelijk in gebruik kunnen blijven bij de Gemeente 
Bernheze. 

Bestuur besloten is over de bestendiging van de 
ontwikkelde projecten zullen we zorgen dat alle 
uitgaven inzake de doorontwikkeling in 2020/2021 
een incidenteel karakter hebben. 
 
2a. De benodigde financiële middelen zullen op 
grond van een terugkerend vierjaarlijks 
huisvestingsplan aan het AB worden voorgelegd. 
 
2b. Ambtelijk heeft er m.b.t. de kazerne Heesch 
inmiddels een overleg plaatsgevonden. Grond 
wordt onder dezelfde voorwaarden als golden bij 
overdracht aan veiligheidsregio weer bij opheffing 
of verplaatsing kazerne aan gemeente 
teruggegeven. 
 
2c. Over gebruik van overgenormeerde 
kantoorruimten in kazerne Nistelrode door 
Gemeente Bernheze kunnen afspraken worden 
gemaakt.  

Gemeente 
Boekel 

Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de consequenties van de overdracht van de kazernes 
verschillen per gemeenten. Wij vragen u maatwerk (i.v.m. 
afwaarderingen, leegstand, mogelijke herontwikkeling) toe te 
passen in de gemeenten waarin dit tot knel- of 
aandachtspunten leidt. 

4. in geval van fiscale en/of juridische problemen, de wijze van 
overdracht aanpassen; 

5. het restant van de verstevigingsgelden ad € 0,18 per inwoner 
in minder brengen op de gemeentelijke bijdrage. 

1. Er is een AB-voorstel voorbereid over de inzet 
van de beschikbare reserves. Daarnaast zal ten 
behoeve van de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio aan het Algemeen Bestuur een 
plan ter besluitvorming worden voorgelegd inclusief 
de besteding van de daarvoor uit de reserves te 
putten middelen. We blijven hierbij uiteraard binnen 
de beschikbare middelen. Over de uitvoering van 
dit plan zal worden gerapporteerd aan het 
Algemeen Bestuur zodat goed te volgen is wat 
wordt gerealiseerd. 
 
2. Totdat door het Algemeen Bestuur besloten is 
over de bestendiging van de ontwikkelde projecten 
zullen we zorgen dat alle uitgaven inzake de 
doorontwikkeling in 2020/2021 een incidenteel 
karakter hebben. 
 
3. Zoals gezegd willen we waar noodzakelijk 
maatwerk hanteren. Hierbij hanteren we wel de lijn 
dat we uitgaan van de standaardafspraken – ook 
met het oog op de redelijkheid, billijkheid en 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

gelijkwaardigheid met de andere gemeenten 
(=uitgangspunt Dagelijks Bestuur).  
 
4. De fiscale consequenties zijn getoetst door een 
fiscalist, waarbij er weinig bijzonderheden naar 
boven zijn gekomen. Mochten er nog 
aandachtpunten boven tafel komen waar geen 
rekening mee is gehouden, dan kijken we daar 
uiteraard kritisch naar. 
 
5. Deze overblijvende middelen zullen worden 
aangewend voor de verdere doorontwikkeling van 
VRBN in 2020 en 2021. 

Gemeente 
Boxmeer  

Raad 28-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Boxtel 
opgezocht op 
internet 

Raads-
voorstel 
 

19-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
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bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Gemeente Cuijk Raads-
voorstel 
Cie. 

31-3-‘19 
21-3-‘19 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 

1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 
gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Grave Raad 19-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. bij de overdracht van kazernes, waar dat redelijkerwijs 

mogelijk is maatwerk te leveren, bij voorbeeld wanneer 
leegstand ontstaat. 

Zie reactie bij gemeente Boekel onder punt 3. 
 

Gemeente 
Haaren 
opgezocht op 
internet 

Raads-
voorstel 
 

28-3-‘19 
 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

a. Gemeente Haaren aan te merken als een “tenzij gemeente”, 
waar specifieke maatwerk afspraken worden gemaakt over 
de overdracht van de kazernes. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
3a. met de gemeente Haaren zullen, vanwege de 
herindeling en de opsplitsing van de deze 
gemeente, specifieke afspraken gemaakt over de 
overdracht van kazernes. 

Gemeente 
's-Hertogenbosch 

Raads- 
voorstel 

02-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
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gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

4. Wij gaan er vanuit dat u niet zondermeer met een verzoek tot 
een hogere bijdrage komt in 2022, maar dat u, in de ruimte 
die gegeven wordt voor doorontwikkeling vanuit incidentele 
middelen, voor inverdieneffecten vanuit de 
versterkingsgelden en oud voor nieuw zorgt; 

5. Wij hechten waarde aan het principe dat alle inwoners 
binnen de veiligheidsregio kunnen rekenen op een gelijke 
mate van brandweerzorg, tegen gelijke kosten. Wij zijn 
daarom van mening dat, nu alle andere punten uit het 
verleden solidair, regionaal, opgepakt worden, dit ook voor 
de FLO-kosten moet gelden. 

4. Bij de totstandkoming van het beleidskader 2020 
zullen ook mogelijke inverdieneffecten waaronder 
oud voor nieuw worden onderzocht. 
 
5. Op korte termijn zal een voorstel over de 
regionalisering van de FLO-kosten in het bestuur 
aan de orde worden gesteld. 

Gemeente 
Heusden  

Raads- 
voorstel 
Concept 
ziens-
wijze 

02-4-‘19 
 
01-4-‘19 

Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. voor de brandweerkazerne in Drunen maatwerk wordt 
geleverd door de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 

3. de bijdrage voor achterstallig onderhoud voor de drie 
kazernes moet worden herzien. 

Voor punt 1, zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
2. Zoals gezegd willen we waar noodzakelijk 
maatwerk hanteren. Hierbij hanteren we wel de lijn 
dat we uitgaan van de standaardafspraken – ook 
met het oog op de redelijkheid, billijkheid en 
gelijkwaardigheid met de andere gemeenten 
(=uitgangspunt Dagelijks Bestuur). 
  
3. Het achterstallig onderhoud kan alleen worden 
herzien als de noodzaak tot het uitvoeren van 
onderhoudswerken ontbreekt. 
 

Gemeente 
Landerd 
opgezocht op 
internet 

Raads- 
voorstel 

04-4-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. een goed ingroeimodel tussen voordeel- en 

nadeelgemeenten als gevolg van de financiële effecten. 

1. Gezien het verschil in waardering, kapitaallasten 
én ouderdom van de 39 verschillende kazernes bij 
de 17 deelnemende gemeenten is het niet mogelijk 
een goed ingroeimodel op te stellen dat zou kunnen 
voldoen aan de verwachtingen in zo’n ingroeimodel 
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met zich meebrengt. 

Gemeente 
Meierijstad  

Raad 28-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de kosten van de doorontwikkeling dienen transparant te zijn 

waarbij het Algemeen Bestuur steeds vooraf toestemming 
aan bestedingen moeten geven en mogen de beschikbare 
reserve niet overschrijden; 

2. Structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking. Uitgaven die in het kader van doorontwikkeling 
gedaan worden dienen derhalve omkeerbaar te zijn;  

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. De Veiligheidsregio 
wordt verzocht waar dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk 
te leveren, bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat of als er 
sprake is van een gecombineerd (multifunctioneel) gebruik. 

a. Zowel in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 
november 2018 als in de vergadering van 16 januari 2019 
heeft de burgemeester van Meierijstad zich op het standpunt 
gesteld dat het voor de uitoefening van de brandweertaak 
niet noodzakelijk is dat de Veiligheidsregio de kazernes in 
eigendom heeft. Echter eind 2016 is al een besluit genomen 
over de volledige overdracht aan de Veiligheidsregio. In de 
voorbereiding van het huisvestingsdossier was er voor de 
gemeenten tot aan december 2018 ook de mogelijkheid om 
de kazernes casco te verhuren aan de Veiligheidsregio. 
Echter het Dagelijks Bestuur heeft in december 2018 alleen 
voor de optie “verkoop, tenzij” gekozen. Dit met de 
motivering dat het verhuren technisch ingewikkeld is. De 
gemeente Meierijstad kiest gelet op de ligging van de 
kazerne Veghel op een triple A locatie in het centrum, het 
gecombineerd gebruik met de politie voor casco huur van 
deze kazerne en niet voor verkoop aan de VRBN. Op dit 
moment vinden er gesprekken plaats met de Veiligheidsregio 
over het leveren van maatwerk ten aanzien van de kazerne 
Veghel. 

b. een afwijkend standpunt in te nemen ten aanzien van de 
overdracht van de kazerne Veghel. De gemeente Meierijstad 
kiest gelet op de ligging van de kazerne Veghel op een triple 
A locatie in het centrum, het gecombineerd gebruik met de 
politie voor casco huur van deze kazerne en niet voor 
verkoop aan de VRBN. Op dit moment vinden er gesprekken 
plaats met de Veiligheidsregio over het leveren van 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
3a. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met 
de Veiligheidsregio over het leveren van maatwerk 
ten aanzien van de kazerne Veghel. 
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maatwerk ten aanzien van de kazerne Veghel. 

Gemeente Mill en 
Sint Hubert 

Raad 21-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 

Gemeente Oss Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader, vraagt aandacht voor: 
1. bij de overdracht van kazernes, maatwerk leveren voor de 

grond d.m.v. bijvoorbeeld 1e recht op terugkoop of erfpacht 
i.v.m. mogelijke herontwikkeling van het gebied; 

2. bij de overdracht van kazernes in geval van nieuwbouw en 
renovatie verduurzaming op te nemen; 

3. in het najaar van 2019 met de gezamenlijke raden in gesprek 
te gaan over het beleidskader 2021. 

1. Waar noodzakelijk en mogelijk zal de 
veiligheidsregio met de gemeenten maatwerk 
overeenkomen waarbij de redelijkheid, billijkheid en 
gelijkwaardigheid met de andere gemeenten zoals 
vastgelegd in de standaardafspraken zullen worden 
meegewogen.  
 
2. Bij de overdracht van de kazernes is er rekening 
gehouden met duurzaamheidseisen wat betreft de 
nieuw te bouwen kazernes. 
 
3. Op 23 oktober 2019 is er een bijeenkomst voor 
alle raadsleden waarbij met name Omgevingsdienst 
Brabant-Noord en Agrifood Capital aan bod zullen 
komen. In overleg met de griffiers en voor zover de 
agenda daartoe ruimte geeft zullen we de relevante 
ontwikkelingen voor het beleidskader 2021 daar 
inzichtelijk aan orde stellen. 

Gemeente Sint 
Anthonis 

Raad 28-2-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
4. Ook voor de hoofd- en nevenvestiging hanteren 
we de regionale lijn van sober en doelmatig. 
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2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

4. ook voor de hoofd- en nevenvestiging dient het uitgangspunt 
sober en doelmatig te zijn.  

Gemeente Sint-
Michielsgestel  

Raads-
voorstel 
 

21-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 

 

Gemeente Uden Raad 28-2-‘19 Positieve zienswijze  

Gemeente Vught  Raad 01-3-‘19 Ondersteunen het beleidskader. 
Vragen aandacht voor: 
1. de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 

gebeurt vanuit de reserves. Aangezien dit op een 
verantwoorde en gecontroleerde wijze dient plaats te vinden 
zal het Algemeen Bestuur hier vooraf toestemming voor 
moeten verlenen en zullen de kosten niet hoger mogen zijn 
dan de beschikbare reserves; 

2. structurele uitgaven dienen voorzien te zijn van structurele 
dekking; uitgaven die in het kader van de doorontwikkeling 
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn; 

3. de financiële consequenties van de overdracht van de 
kazernes verschillen per gemeenten. Wij verzoeken u waar 
dat redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te leveren, 
bijvoorbeeld wanneer leegstand ontstaat. Voor Vught geldt 
dit voor de waarde van de grond en voor het medegebruik 
van de post Vught; 

Voor punten 1, 2 en 3 zie reactie bij: 
gemeente Boekel 
 
Voor de kazerne Vught zullen we samen met de 
gemeente zoeken naar de best passende oplossing 
die recht doet aan het gezamenlijke gebruik en aan 
de waarde van de grond (bv erfpacht).  
 
4. Het behoud en de waardering van de inzet van 
vrijwilligers vertegenwoordigen een belangrijke 
waarde binnen de veiligheidsregio. Dit is reeds 
uitgebreid tijdens de Bestuursconferentie 2018 aan 
de orde geweest en zal ook bij de doorontwikkeling 
van de veiligheidsregio een belangrijke leidraad 
vormen waaronder ook het Beleidsplan 2020 – 
2023. Het Bestuur geeft opdracht aan directeur VR 
om te komen tot een uitgangspunten-notitie 
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Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

4. de vrijwilligers zouden tekstueel een belangrijk accent 
moeten krijgen in het beleidskader en het risicoprofiel. 

vrijwilligheid. Hoofduitgangspunt hierbij is: 
vrijwilligheid waar het kan. 
 
In het beleidskader 2020 is dit verwoord op blz. 16 
onder de Hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in 
de periode 2020 – 2023, Organiseren van sterke, 
gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer: 
Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het 
behoud van vrijwilligheid bij de brandweer. 
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Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 
 

Relatie Orgaan Datum Strekking Door Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie 

Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio 
Brabant-zuidoost 

DB 19-3-‘19 Wij merken op dat we niet herkennen op welke wijze 
u invulling geeft aan de bezuinigingstaakstelling van 
€ 74.000 op de Meldkamer Brandweer waar ons 
bestuur in december 2018 toe heeft besloten. 

Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-zuidoost 
heeft deze taakstelling intern vastgesteld. 
Deze taakstelling komt pas in beeld als de verhuizing 
naar de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch (ruim) achter 
de rug is en de werkprocessen verregaand 
geharmoniseerd zijn. De verwachting is dat het in de 
toekomst het wellicht mogelijk zal zijn de personele 
bezetting op de meldkamer te verlagen. 

 
Meldkamer Oost-Brabant (huisvesting en facilitaire voorzieningen) 
 

Relatie Orgaan Datum Strekking Reactie 

Dagelijks Bestuur 
Regionale 
Ambulancevoorzieni
ng Brabant-Zuidoost 

DPG/ 
directeur 

27-2-‘19 1. wij gaan ervan uit dat de centralisten van de 
meldkamer ambulancezorg in dienst van de GGD 
blijven; 

2. wat is vanaf 2020 het financiële kader, wat kosten 
extra wensen en wat is de verdeelsleutel tussen 
de deelnemers; 

3. wij vragen aandacht voor de toekomstige 
governancestructuur. 

1. In het werkgeverschap treedt geen verandering op, 
tenzij disciplines daar zelf toe besluiten. 
2. In het samenvoegingsplan is afgesproken welke 
zaken door de politie worden beheerd en welke zaken 
bij de afzonderlijke disciplines in rekening worden 
gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk of de 
kaders van het samenvoegingsplan één op één 
leidend zullen zijn voor het overdrachtsdocument. De 
verwachting is dat de voorbereidingen voor het 
overdrachtsdocument voor de zomer zullen starten. 
3. de beschrijving van de landelijke governance over 
de LMS bevindt zich op dit moment in een afrondende 
fase. Afgeleid daarvan zal ook de governance over de 
meldkamer Oost-Brabant beschreven gaan worden. 

Dagelijks Bestuur 
Regionale 
Ambulancevoorzieni
ng Brabant MWN 

DB 15-3-‘19 1. een vermelding over het wegvallen van 
inkomsten ± 130.000 van de RAV m.i.v. 2020 
ontbreekt. 

1. In het samenvoegingsplan is afgesproken welke 
zaken door de politie worden beheerd en welke zaken 
bij de afzonderlijke disciplines in rekening worden 
gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk of de 
kaders van het samenvoegingsplan één op één 
leidend zullen zijn voor het overdrachtsdocument. De 
verwachting is dat de voorbereidingen voor het 
overdrachtsdocument voor de zomer zullen starten. 

Politiechef eenheid 
Oost-Brabant van de 
Nationale Politie 

- - -  

 


