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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 juli 2019 Bijlage : - 

Steller : Pien Hordijk Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer 2019-I9814  

Datum document 23-01-2019 

Afzender Deloitte Accountancy & Advies B.V.  

Geadresseerde Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant 
Noord 

Onderwerp Opdrachtbevestiging Subsidieproject Impuls Omgevingsveiligheid 2018  

Korte inhoud Hierbij bevestigen wij de door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant Noord aan ons verstrekte opdracht tot het uitvoeren 
van de accountantscontrole op de subsidiedeclaratie inzake de projectsubsidie Impuls 
Omgevingsveiligheid over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.  

Behandelaar Loek van Hemert  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9817  

Datum document 24-01-2019 

Afzender Provincie Noord-Brabant  

Geadresseerde Aan de algemene en dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in 
Noord-Brabant   

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2019  

Korte inhoud De provincie oefent op de gebieden archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, 
huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke 
ordening toezicht uit op de Brabantse gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen. Via deze brief brengen we u op de hoogte van het 
Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019, dat we op 18 oktober 2018 
hebben vastgesteld. In het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 hebben 
we beschreven op welke manier we het toezicht uitoefenen. In dit 
uitvoeringsprogramma werken we dat nader uit voor 2019.  

Behandelaar Marie-Louise van Schaijk  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9824 

Datum document 24-01-2019  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsberaad  
Voorzitters veiligheidsregio’s  
i.a.a. directeuren veiligheidsregio’s  

Onderwerp Aanbiedingsbrief geactualiseerd Inzet- en Beleidskader NL-Alert  

Korte inhoud Met deze brief bied ik u het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader NL-Alert aan. Het 
kader is in 2013 door de Minister van Veiligheid en Justitie, in gezamenlijkheid met 
het Veiligheidsberaad, opgesteld. Het is bedoeld om op bestuurlijk en operationeel 
niveau aan te geven wanneer, in welke situaties en door wie NL-Alert kan worden 
ingezet.  

Behandelaar Marie-Louise van Schaijk  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Voorstel     

AGP 2      
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Briefnummer 2019-I9843 

Datum document 06-02-2019 

Afzender Instituut Fysieke Veiligheid  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord t.a.v. de heer P. Verlaan 

Onderwerp Uitnodiging gesprek strategische kennis- en onderzoeksagenda IFV  

Korte inhoud Op 19 oktober 2018 heeft u tijdens de vergadering van de Raad Directeuren 
Veiligheidsregio kennis genomen van de strategische kennis- en onderzoeksagenda 
2018-2021 van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Deze agenda is een dynamisch 
document dat jaarlijks wordt bijgesteld als logisch gevolg van actuele ontwikkelingen, 
maar nadrukkelijk ook aan de hand van wensen en behoeftes vanuit de 
veiligheidsregio's. Zoals in oktober tijdens de vergadering is toegezegd, gaan wij, 
graag met u en met direct betrokkenen in gesprek om een verbinding te leggen met 
de ontwikkelagenda in uw regio. U wordt binnenkort door ons benaderd voor het 
plannen van een afspraak bij u in de regio. 

Behandelaar Marie-Louise van Schaijk  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9865 

Datum document 13-02-2019  

Afzender Deloitte Accountants B.V. 

Geadresseerde Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant Noord  

Onderwerp Controleverklaring subsidie impuls omgevingsveiligheid Brabantse 
Veiligheidsregio’s onderdeel Veiligheidsregio Brabant Noord  

Korte inhoud Hierbij ontvangt u onze controleverklaring en de voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkte financiële verantwoording over de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018 inzake de gerealiseerde bestedingen ten behoeve van  
projectsubsidie Impuls Omgevingsveiligheid Brabantse Veiligheidsregio’s van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord. Deze verklaring is 
bestemd voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ter 
verantwoording aan de provincie Zuid-Holland.  

Behandelaar Loek van Hemert  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9878 

Datum document 13-02-2019 

Afzender Minister van Justitie en Veiligheid 

Geadresseerde De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio’s  

Onderwerp Gezag bij crises en rampen 

Korte inhoud Graag informeer ik u middels deze brief hoe artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's 
(Wvr) moet worden geïnterpreteerd mede in relatie tot openbare orde incidenten. Dat 
artikel gaat over het gezag en bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio in 
geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of bij ernstige vrees 
voor het ontstaan daarvan (zie bijlage). Vragen die mij hierover bereiken, zijn: "Wie 
bepaalt of artikel 39 Wvr in een bepaalde situatie van toepassing is?" en "Is artikel 39 
Wvr ook van toepassing op (dreigende) crisissituaties, waarbij primair de openbare 
orde in het geding is?". Aangezien dit voor u allen van belang kan zijn, zend ik u deze 
brief. 

Behandelaar Paul de Vet  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9889  

Datum document 20-02-2019  

Afzender Waterschap Aa en Maas  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, Dagelijks Bestuur  

Onderwerp Zienswijze actualisatie 2018 risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij ontvangt u, zoals aangekondigd tijdens de vergadering van uw Algemeen 
Bestuur van 16 januari jl., onze zienswijze met betrekking tot de Actualisatie 2018 van 
het Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het is een gegeven dat het weer 
extremer wordt en dat deze extremen frequenter voorkomen. Zowel de 
waarschijnlijkheid als de impact van extreem weer nemen toe, dit betekent dat de 
samenleving vaker wordt blootgesteld aan meer ingrijpende situaties. De 
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wateroverlast ten gevolge van de extreme neerslag in Zuidoost Brabant, in de zomer 
van 2016, is hier een belangrijk voorbeeld van. De maatschappelijke impact was 
bijzonder groot. In 2017 werden in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dan ook 
stresstesten aan alle gemeenten in Nederland opgelegd, om de RO opgaven in 
verband met weersextremen en klimaatverandering in kaart te brengen. Ook de 
extreme droogte van 2018, leidde tot nieuwe vraagstukken met betrekking tot 
waterkwaliteit en volksgezondheid. Dit zijn risico's die mijns inziens niet mogen 
ontbreken in het risicoprofiel van deze regio.  
lk verzoek u dan ook om de concept actualisatie van het risicoprofiel aan te passen. 
De beperkte, technische insteek los te laten en ruimte te bieden aan de actuele en 
onontkoombare risico's die klimaatverandering met zich meebrengt. Extreem weer en 
haar gevolgen zijn niet alleen zaak van de waterschappen, maar van een groot aantal 
partners en daarmee des te meer van de veiligheidsregio als verbindende 
netwerkorganisatie. 

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9890 

Datum document 20-02-2019 

Afzender Namens de colleges van burgemeesters en wethouders, de Stuurgroep Herindeling 
Haaren  

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. drs. M.J.H. van Schaijk, 
secretaris  

Onderwerp Ontvangstbevestiging zienswijze herindelingsontwerp  

Korte inhoud Bedankt voor uw zienswijze op het herindelingsontwerp Haaren-Oisterwijk-Vught-
Boxtel en Tilburg. Als zienswijzen aanleiding geven om het ontwerp aan te passen 
wordt dit meegenomen in het herindelingsadvies. Op 3 en 6 juni nemen de 
gemeenteraden een besluit over het herindelingsadvies en de bijlagen. 

Behandelaar Peter Bandsma  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9894  

Datum document 20-02-2019 

Afzender Inspectie Justitie en Veiligheid 

Geadresseerde Voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord, de heer J.M.L.N. Mikkers  

Onderwerp Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg  

Korte inhoud Op 28 augustus 2018 stuurde ik u een brief met het verzoek mij te informeren over de 
wijze waarop de veiligheidsregio Brabant-Noord is omgegaan met een aantal 
aanbevelingen uit het rapport Inrichting repressieve brandweerzorg.  
Ik verzocht u in uw terugkoppeling specifiek aandacht te besteden aan de 
aanbeveling over de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening en aan de 
aanbevelingen over de veiligheid van het brandweerpersoneel bij de toepassing van 
afwijkende voertuigbezettingen.  
In uw antwoordbrief d.d. 14 november 2018, waarvoor mijn dank, gaat u hierop in.  
De Inspectie Justitie en Veiligheid hecht aan de veiligheid van het personeel bij de 
toepassing van variabele voertuigbezetting. In uw regio is geen RI&E opgesteld 
waarin de bijzondere risico's die aanwezig zijn bij de toepassing van variabele 
voertuigbezetting zijn opgenomen. Ik dring er daarom met klem bij u op aan dat een 
RI&E voor deze specifieke werkzaamheden zo spoedig mogelijk wordt opgesteld en 
dat daarmee niet wordt gewacht tot de volgende 'warme' RI&E. Ik verneem graag van 
u wanneer de RI&E variabele voertuigbezetting te verwachten is.  
Voor het overige betrekt de Inspectie Justitie en Veiligheid uw reactie bij die uit de 
overige veiligheidsregio’s en zal de minister van Justitie en Veiligheid in het tweede 
kwartaal 2019 informeren over de wijze waarop de veiligheidsregio’s de genoemde 
aanbevelingen uit het onderzoek hebben opgevolgd.  

Behandelaar Joost Knopper  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 
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Briefnummer 2019-I9899 

Datum document 22-02-2019 

Afzender Instituut Fysieke Veiligheid  

Geadresseerde Aan alle voorzitters van de Veiligheidsregio  

Onderwerp Voorlopige bevindingen RIVM 

Korte inhoud Ik wil u de voorlopige bevindingen van het RIVM-onderzoek naar ‘natgeslagen 
vuurwerk’ onder de aandacht brengen. In de bijlage treft u het memo aan van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport waarin deze voorlopige bevindingen vermeld 
staan. Het IFV is zelf ook bezig met een onderzoek naar de blusinstructies. De 
uitkomsten van dit onderzoek zullen, evenals de uitkomsten van het RIVM-onderzoek, 
met u gedeeld gaan worden. Ik wil u wijzen op de bestaande blusinstructies voor 
legaal vuurwerk. Brandweer Nederland heeft hierover in december 2018 
gecommuniceerd. Voor wat betreft illegaal vuurwerk waarvan de classificatie vaak 
onduidelijk is en de mogelijke aanwezigheid van flitspoeder in dit vuurwerk, wijs ik op 
het advies van Brandweer Nederland: een zeer grote terughoudendheid te 
betrachten, afstand te bewaren en geen inzet te plegen op de bron.  

Behandelaar Caspar Pors  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9900 

Datum document 20-02-2019  

Afzender Veiligheidsberaad  

Geadresseerde Voorzitters veiligheidsregio  

Onderwerp Concept taakopdracht evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s  

Korte inhoud Eind 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het Veiligheidsberaad in de 
gelegenheid gesteld om te reflecteren op de overkoepelende opdracht van de 
evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. Ook verzocht de minister het 
Veiligheidsberaad om suggesties aan te reiken voor evaluatiethema’s.  
Naast het Veiligheidsberaad zijn ook het bestuur van het IFV, de Kring van 
Commissarissen van de Koning, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, de 
Unie van Waterschappen, het College van procureurs-generaal, de korpsleiding van 
de politie, de commissie van vitale infrastructuur en de ministeries vertegenwoordigd 
in het directeurenoverleg crisisbeheersing benaderd met eenzelfde verzoek.  
De minister van Justitie en Veiligheid heeft een concept taakopdracht voor de 
evaluatiecommissie opgesteld en stelt nu alle betrokken partijen, waaronder dus het 
Veiligheidsberaad, in de gelegenheid hierop te reageren Ik constateer dat de door het 
Veiligheidsberaad aangedragen evaluatiethema’s zijn verwerkt in de concept 
taakopdracht. Ik zie dan ook geen aanleiding om opmerkingen bij de minister in te 
brengen namens het Veiligheidsberaad. Indien u een andere mening bent toegedaan, 
dan hoor ik dat graag vóór 1 maart 2019. 

Behandelaar Anne Hellings  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9941 

Datum document 11-03-2019 

Afzender P.A.C.M. van der Velden, voorzitter Stuurgroep Herindeling Haaren  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord t.a.v. drs. M.J.H. van Schaijk  

Onderwerp Zienswijze Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg  

Korte inhoud Onlangs diende u een zienswijze in op het herindelingsontwerp Haaren- Oisterwijk- 
Vught- Boxtel-Tilburg. Dit herindelingsontwerp werd op 17 en 18 december 2018 
vastgesteld door de gemeenteraden van alle bij de herindeling betrokken gemeenten, 
waarna een periode van terinzagelegging startte. Alle zienswijzen die in deze periode 
zijn ontvangen worden nu verwerkt in een voorlopige reactienota. Deze nota is een 
gezamenlijke reactie op alle zienswijzen. Hierin leest u of zienswijzen hebben geleid 
tot aanpassing van het herindelingsontwerp en waarom. De reactienota kunt u vanaf 
27 maart inzien op www.haaren.nl/herindeling.  

Behandelaar Peter Bandsma  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

http://www.haaren.nl/herindeling
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Briefnummer 2019-I9942 

Datum document 11-03-2019 

Afzender Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Onderwerp Brexit Impact Scan voor overheidsorganisaties 

Korte inhoud De Brexit Impact Scan voor overheden is ontwikkeld door kenniscentrum Europa 
decentraal, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. U vindt de Brexit Impact Scan voor overheden op het Brexit-loket 
van Europa decentraal, te bereiken via brexitimpactscan.europadecentraal.nl/ 

Behandelaar Tom van Kraaij  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9963 

Datum document 22-03-2019  

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde De Voorzitters van de Veiligheidsregio’s  
i.a.a. de Directeuren Veiligheidsregio  
de Hoofden van de Regionale Meldkamer  

Onderwerp Uitstel uitfasering WAS  

Korte inhoud Op 8 oktober jI. Heeft minister J&V de voorzitters veiligheidsregio’s in het 
Veiligheidsberaad gesproken over de uitfasering van het Waarschuwings- en 
alarmeringssysteem (WAS). De minister heeft geconstateerd dat er draagvlak is bij de 
veiligheidsregio’s voor uitfasering van het WAS mits voldaan wordt aan enkele 
voorwaarden. Alhoewel het waarschuwingsmiddel NL-Alert inmiddels een bereik heeft 
vergelijkbaar met het WAS, circa 75%, vraagt met name het aanpakken van de 
roamingproblematiek in de grensstreek meer tijd. Het maken van goede afspraken 
hierover en de uitvoering daarvan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De 
minister heeft daarom besloten de uitfasering van het WAS met een jaar uit te stellen. 

Behandelaar Paul de Vet  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9969  

Datum document 26-03-2019 

Afzender Provincie Noord-Brabant 

Geadresseerde Aan de colleges van burgemeesters en wethouders van gemeenten in Noord-Brabant  
Aan de (dagelijkse) besturen van waterschappen en gemeenschappelijke regelingen 
in Noord-Brabant 

Onderwerp Informatieblad 2019 Interbestuurlijk Toezicht, archief- en informatiebeheer  

Korte inhoud Hierbij sturen we u het Informatieblad 2019 van Interbestuurlijk Toezicht archief- en 
informatiebeheer. 

Behandelaar Michel Goossens  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I9972 

Datum document 27-03-2019  

Afzender Namens de colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, 
P.A.C.M. van der Velden, voorzitter Stuurgroep Herindeling Haaren  

Geadresseerde VRBN 

Onderwerp Zienswijze Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg  

Korte inhoud Dagelijks Bestuur VRBN heeft een zienswijze ingediend op het herindelingsontwerp 
Haaren- Oisterwijk- Vught- Boxtel en Tilburg. Vanaf vandaag vindt u de 
conceptreactienota; waarin een reactie wordt gegeven op alle binnengekomen 
zienswijzen, op www.haaren.nl/herindeling. In een eerdere brief werd gewezen op de 
mogelijkheid om uw zienswijze toe te lichten in een hoorzitting op 9 april. Vanaf 
vandaag tot en met 2 april kunt u zich via de bovengenoemde website aanmelden 
voor deze hoorzitting. Meldt u zich aan? Dan ontvangt u uiterlijk 5 april een 
bevestiging met daarin een tijdstip. Van de mogelijkheid om aan de hoorzitting deel te 
nemen is geen gebruik gemaakt. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

file://///hosting.ithosting.local/klantenroot/b02/Home/ahellings/OutlookTemp/brexitimpactscan.europadecentraal.nl/
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Briefnummer 2019-I10041 

Datum document 17-04-2019 

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Geadresseerde De Voorzitter van het Veiligheidsberaad  
De Voorzitters van de Veiligheidsregio's i.a.a. de Directeuren Veiligheidsregio  
De Korpschef van de Politie  
De Politiechefs Regionale Eenheden  
Landelijke Eenheid  
De Hoofden van de Regionale Meldkamers  
Landelijk Parket 

Onderwerp Inzet NL-Alert bij extreem geweld  

Korte inhoud Met deze brief informeert de minister van J&V u over de richtlijn inzet NL-Alert bij 
extreem geweld. Tevens vraagt hij hier uw aandacht voor het inregelen van een 
specifieke inzetprocedure voor dit type inzet van NL-Alert. Hij moedigt aan dat de 
veiligheidsregio's in overleg treden met de politie om te komen tot nadere concrete 
(werk)afspraken en procedures met de politie aan de hand van de richtlijn. De 
minister vertrouwt erop dat deze stappen, binnen de bestaande 
verantwoordelijkheidsverdeling, ten aanzien van dit specifieke inzetvraagstuk rondom 
NL-Alert adequaat worden ingevuld.  

Behandelaar Paul de Vet  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10033 

Datum document 18-04-2019 

Afzender Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze, 
drs. R. Heijmerink, programmamanager Interbestuurlijk Toezicht  

Geadresseerde Aan de dagelijkse en algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen in 
Noord-Brabant   

Onderwerp Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018  

Korte inhoud Op 26 maart 2019 stelden Gedeputeerde Staten het Jaarverslag Interbestuurlijk 
Toezicht 2018 vast. Hierin beschrijven zij in welke mate zij bij het Interbestuurlijk 
Toezicht de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 
2018 hebben gehaald. Eind 2018 stuurden GS u informatie over het 
Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019, waarin ze beschreven welke 
activiteiten ze dit jaar zullen uitvoeren. 2019 zal vooral in het teken staan van de 
evaluatie van het huidige beleidskader en het opstellen van het nieuwe beleidskader 
voor 2020 en verder.  

Behandelaar Anne Hellings  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10084 

Datum document 19-04-2019 

Afzender Provincie Zuid-Holland 

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant Zuidoost t.a.v. het bestuur 

Onderwerp Subsidieverlening project Impuls Omgevingsveiligheid 

Korte inhoud Provincie Zuid-Holland fungeert als kassier namens de gezamenlijke provincies van 
Nederland in het kader van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (verder te 
noemen IOV). Het programma IOV 2015-2018 is verlengd met één jaar tot en met 
2019. Uw subsidieaanvraag van 13 februari 2019 voor uw project Subsidie Impuls 
Omgevingsveiligheid deelprogramma 1 en deelprogramma 4 hebben wij op 15 
februari ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt 
de toetsingsdocumenten op www.zuid-holland.nl/subsidies. Besluit:  
1. Wij verlenen u een projectsubsidie 2019 ter grootte van maximaal € 407.518,00 

voor uitvoering van uw project Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 
deelprogramma’s 1 en 4, waarbij de BTW wel subsidiabel is. 

Behandelaar Loek van Hemert  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Briefnummer 2019-I10108 

Datum document 14-05-2019 

Afzender Namens de colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, 
P.A.C.M. van der Velden, Voorzitter stuurgroep Herindeling Haaren  

Geadresseerde Veiligheidsregio Brabant-Noord, t.a.v. drs. M.J.H. van Schaijk  

Onderwerp Herindeling Haaren-Oisterwijk-Vught-Boxtel-Tilburg  

Korte inhoud Onlangs diende u een zienswijze in op het herindelingsontwerp Haaren- Oisterwijk- 
Vught-Boxtel- Tilburg. Via deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken 
rondom het herindelingsontwerp en de ingediende zienswijzen.  
 
Alle zienswijzen die in de periode van terinzagelegging van het herindelingsontwerp 
zijn ontvangen zijn verwerkt in een reactienota. De reactienota is toegevoegd aan het 
herindelingsontwerp, dat nu het herindelingsadvies heet. Dit advies is nu vastgesteld 
door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de vijf gemeenten en wordt 
op 3 juni (Tilburg) en 6 juni (overige gemeenten) voorgelegd aan de gemeenteraden. 
De raden nemen het definitieve besluit. Het herindelingsadvies vindt u op 
www.haaren.nl/herindeling. 

Behandelaar Kees Boot  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10117  

Datum document 21-05-2019 

Afzender Dr. R.C. Hage, gemeentearchivaris ’s-Hertogenbosch 

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord 

Onderwerp Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer over 2018  

Korte inhoud Ter voldoening van de artikelen 13 en 15 van de Archiefverordening Veiligheidsregio 
Brabant-Noord 2011 ontvangt u hierbij het ‘Verslag van het toezicht op het archief- en 
informatiebeheer van de veiligheidsregio Brabant-Noord / Brandweer Brabant-Noord 
over 2018’. 

Behandelaar Michel Goossens  

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 
UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2019-U4268 

Datum document 21-01-2019  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Brabant-Noord, namens dezen, drs. 
M.J.H. van Schaijk, secretaris  

Geadresseerde De raden van de aangesloten gemeenten  
Het college van B&W van de aangesloten gemeenten  

Onderwerp Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Korte inhoud Voor u ligt een drietal documenten waarover u in de gelegenheid wordt gesteld om (in 
onderling samenhang) zienswijzen te geven:  
1. Concept-Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord  
2. Concept Actualisatie Risicoprofiel 2018  
3. Concept Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023  
 

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4274  

Datum document 22-01-2019  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, namens dezen, drs. 
M.J.H. van Schaijk, secretaris  

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-zuidoost 
Dagelijks Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost 
Dagelijks Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN 
Politiechef eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie 

Onderwerp Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij bied ik u de volgende documenten aan: 

 Het Concept Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord  

 De Infographic Ontwikkeling Veiligheidsregio  
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 De Concept-beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 – 2023  

 De Samenvatting beleidsdocumenten Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Deze stukken worden naar aanleiding van het bepaalde in artikel 4, eerste lid van de 
Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant voor het geven 
van een zienswijze aan u voorgelegd.  

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4275 

Datum document 22-01-2019  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, namens dezen, drs. 
M.J.H. van Schaijk, secretaris  

Geadresseerde De Dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas 
De Watergraaf van Waterschap de Dommel 
De Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch 
De Politiechef van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie 

Onderwerp Zienswijzeverzoek Actualisatie 2018 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij bied ik u de Concept Actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel 2018 aan. 
Vriendelijk vraag ik u om gelet op artikel 15 lid 4 Wet veiligheidsregio’s voor 1 mei 
2019 uw zienswijze over de actualisatie 2018 van het Regionaal Risicoprofiel 2018 
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Behandelaar Joris van Hest  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4282 

Datum document 31-01-2019 

Afzender Dagelijks Bestuur, drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris  

Geadresseerde CBS centraal bureau voor de statistiek  

Onderwerp Verantwoording IV3 4e kwartaal 2018  

Korte inhoud Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, in het 
bijzonder artikel 71 en de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie 
voor derden van 18 april 2016 sturen wij u de vereiste informatie elektronisch toe. Het 
betreft de informatie over het vierde kwartaal 2018. 

Behandelaar Erik van Creij  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4283 

Datum document 31-01-2019 

Afzender Drs. M.J.H. van Schaijk, Commandant Brandweer 

Geadresseerde College van B & W van de aangesloten gemeenten 

Onderwerp Tussentijdse evaluatie "Risicogerichte toezichtsstrategie brandveiligheid” 

Korte inhoud Via deze brief informeer ik u over de uitgevoerde evaluatie en voortvloeiende 
verbeterpunten als onderdeel van onze gezamenlijke risicogerichte toezichtstrategie 
brandveiligheid. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat kaders, 
doelstellingen en afbakening van de toezichtstrategie effectief en efficiënt blijken voor 
het behalen van het bestuurlijke doel: ‘voorkomen van slachtoffers’. Daarnaast blijkt 
de strategie praktisch goed uitvoerbaar en ontzorgend te werken voor de 
gemeentelijke organisatie. Er is zodoende geen actie vereist van uw college voor 
herijking van de strategie.  
Verbeterpunten die uw en onze medewerkers aandragen, zijn vooral praktische van 
aard. Een voorbeeld hiervan is een verbeterende informatievoorziening en 
inzichtelijkheid van de controleresultaten. In de bijlage staan de verbeterpunten die 
zijn opgehaald tijdens de evaluatie en hoe de brandweer hierop acteert in verdere 
uitvoering van de toezichtstrategie. Een aantal van deze punten worden direct 
doorgevoerd. Andere verbeteringen vragen verdere concretisering en worden in de 
loop van 2019 in afstemming met uw medewerkers uitgewerkt.  

Behandelaar Loek van Hemert  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4304  

Datum document 13-02-2019 
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Afzender Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, drs. M.J.H. 
van Schaijk, secretaris  

Geadresseerde Aan de colleges van B&W van de gemeenten: Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en 
Tilburg  

Onderwerp Zienswijze herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg  

Korte inhoud Graag bieden wij u onze hulp aan om de organisatie en uitvoering van 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige en 

bevolkingszorg en fysieke veiligheid in de dorpen Haaren en Biezenmortel in 

afstemming met u en de Gemeenten Oisterwijk en Tilburg op een voor alle betrokken 

partijen zorgvuldige wijze aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over te 

dragen. Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het herindelingsontwerp 

gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. In algemene zin hebben wij 

geen inhoudelijke opmerkingen over het herindelingsontwerp. 

Wel vragen wij uw aandacht voor de getrokken gemeentegrenzen, waarbij bij 

voorbeeld in het dorp Biezenmortel de Gijzelsestraat tot het toekomstig grondgebied 

van Tilburg gaat behoren, maar de woningen en ondernemingen aan deze straat aan 

het grondgebied van de Gemeente Vught zullen worden toegevoegd. Met het oog op 

de brandbestrijding en technische hulpverlening is dat geen logische oplossing, die 

hetzij om aanpassing van de voorgestelde gemeentegrens tussen Tilburg en Vught 

hetzij om goede afspraken tussen de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en 

West-Brabant vraagt. Een afschrift van onze zienswijze met bijlage zenden wij aan de 

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. 

Behandelaar Peter Bandsma 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4325 

Datum document 27-02-2019 

Afzender Anne Hellings, namens drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris Veiligheidsregio Brabant-
Noord  

Geadresseerde Gemeente Den Bosch / Veiligheidsberaad  

Onderwerp Concept taakopdracht evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio  

Korte inhoud Gezien de korte reactietermijn (1 maart a.s.) en gezien het feit dat de door het 
Veiligheidsberaad aangedragen evaluatiethema’s in de concept taakomschrijving zijn 
verwerkt, zien wij geen aanleiding voor de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-
Noord om aanvullende opmerkingen in te brengen.  

Behandelaar Anne Hellings  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4353 

Datum document 26-03-2019  

Afzender F.J. Nat, sectorhoofd Risico- en Crisisbeheersing, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
P.B.M.J.W. de Vet. Sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, 
Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Geadresseerde Regionale Driehoek van de politie-eenheid Oost-Brabant, t.a.v. de heer Scheffer  

Onderwerp Antwoord m.b.t. lopende initiatieven op het gebied van evenementenveiligheid 

Korte inhoud Op 5 december j.l. ontvingen wij per email uw bericht namens de Regionale Driehoek 
Oost-Brabant over het thema evenementenveiligheid. U verzoekt daarin om u een 
overzicht te doen toekomen, waarin alle lopende initiatieven op het gebied van 
evenementenveiligheid zijn opgenomen. Via deze weg willen wij u informeren over de 
initiatieven waarmee wij als veiligheidsregio’s bezig zijn i.h.k.v. 
evenementenveiligheid. 

Behandelaar K. Arts  

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4393 en 2019-U4394 

Datum document 24-04-2019  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
namens dezen, drs. M.J.H. van Schaijk, Secretaris 

Geadresseerde Aan de raden van de aangesloten gemeenten 
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost  

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio 
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Brabant-Noord  

Korte inhoud Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2020 van Veiligheidsregio 
Brabant-Noord (hierna: VRBN) aan. U kunt uw zienswijze tot 28 juni 2019 indienen. 

Behandelaar Erik van Creij 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Briefnummer 2019-U4392 en 2019-U4395 

Datum document 24-04-2019  

Afzender Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
namens dezen, drs. M.J.H. van Schaijk, Secretaris 

Geadresseerde Aan de raden van de aangesloten gemeenten  
Aan de Dagelijkse Besturen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van de 
Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, van de Regionale 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en aan de politiechef van de 
eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie 

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 
Veiligheidsregio Brabant-Noord  

Korte inhoud Bijgaand ontvangt u de concept-Jaarverantwoording 2018 en het voorstel tot 
resultaatbestemming 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.  
U kunt uw zienswijze tot 28 juni 2019 indienen. 

Behandelaar Michiel Glaudemans 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Procesgang 

Processtap Datum 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 3 juli 2019 

 

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

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

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


