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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 13 maart 2019.
Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. W. van Hees, mw.
drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mw. mr. D. van Gammeren, mr. J.J. Smilde, kolonel E. van den Broek, mr. drs.
J. Knopper en C.Q. Boot MSM (verslag).
Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen en mr. W.A.G. Hillenaar.
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1.

Opening

09.05 uur

2

Mededelingen Bestuur

Eerste honderd dagen
Mevrouw Van Schaijk geeft een tussentijdse terugkoppeling van haar eerste “100
dagen” bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Ze heeft inmiddels kennismakingsgesprekken gevoerd met de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, met
veiligheidspartners, landelijke overleggen en sectoren en teams van de
veiligheidsregio. Het is haar opgevallen dat er grote verschillen in de uitvoeringspraktijk
van de drie Brabantse veiligheidsregio’s bestaan.
Kennismakingsgesprek directeur veiligheidsregio met commissaris van de
Koning
Op 11 maart heeft mevrouw Van Schaijk een hernieuwd kennismakingsgesprek met
de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant gehad. De aanpak van
de natuurbrandbestrijding heeft in Brabant-Noord niet de hoogste prioriteit en blijft
daarmee achter bij die van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Midden-WestBrabant met betrekking tot de implementatie van Brabantbrede afspraken.
Mevrouw Van Hees vraagt of de heer Van de Donk een beeld heeft gegeven van zijn
opvattingen over de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat de commissaris van de Koning geen inhoudelijk
beeld heeft gegeven over de veiligheidsregio. Wel hebben we ideeën uitgewisseld,
bijvoorbeeld over de inzet van de veiligheidsregio zoals bij het terugdringen van
ondermijning. De commissaris ervaart de Veiligheidsregio Brabant-Noord als een
organisatie met weinig middelen. De commissaris heeft in juni een inhoudelijk gesprek
met de voorzitter en directeur.
Vacaturevervulling hoofd bedrijfsvoering
Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat de functie hoofd Bedrijfsvoering een bredere
invulling krijgt dan tot op heden. Dit om een integrale sturing op de bedrijfsvoering te
krijgen. Vóór 1 juli zal Joost Knopper deze rol gaan vervullen. Op verzoek van het
Dagelijks Bestuur is in 2018 de tijdelijke inhuur van het interim hoofd bedrijfsvoering
verlengd. Door deze verlenging worden zoals bekend mogelijk drempelbedragen
overschreden voor Europese aanbesteding.
De voorzitter vraagt of de besluitvorming rond de verlenging van de inhuur van het
hoofd bedrijfsvoering is vastgelegd?
De heer Boot laat weten dat in het verslag van de vergadering van het Dagelijks
Bestuur op 4 juli 2018 is opgenomen dat op voorstel van de voorzitter de vervulling van
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de vacature hoofd bedrijfsvoering wordt aangehouden tot het in dienst treden van de
nieuwe directeur veiligheidsregio.
Veiligheidsberaad en Overleg minister van Justitie en Veiligheid met
Veiligheidsberaad op 18 maart 2019
Mevrouw Buijs-Glaudemans zal beide vergaderingen bijwonen. De agenda’s worden
kort toegelicht.
Mevrouw Van Schaijk merkt op dat met betrekking tot het “Rapport bouwen aan
vertrouwen, Brandweer Amsterdam-Amstelland” goed is om een onderscheid te maken
tussen de specifieke Amsterdamse problematiek en vraagstukken die we landelijke
kunnen verkennen en oppakken. Verder wordt er gesproken over de jaarwisseling daar
er in de verschillende veiligheidsregio’s grote verschillen hoe de gebeurtenissen
worden ervaren. De Raad Brandweer Commandanten heeft geadviseerd geen collectief
standpunt in te nemen. De proble-men spitsen zich toe op de Randstad en uit de hand
gelopen plaatselijke tradities.
Mevrouw Van Gammeren wijst erop dat er wel landelijke afspraken zijn gemaakt over
de aanpak van Geweld Tegen Hulpverleners (GTH), maar dat deze afspraken niet
gelden bij grote evenementen zoals Carnaval.
De voorzitter heeft de indruk dat de grote steden zich concentreren op afspraken rond
de jaarwisseling en voorbij gaan aan de behoeften van andere landsdelen bij andere
gelegenheden.
Mevrouw Buijs-Glaudemans zal in het gesprek met de minister pleiten voor een
algemeen bruikbaar instrument voor de aanpak van Geweld Tegen Hulpverleners.
Stand van zaken zienswijzen op concept-beleidskader 2020, actualisatie
risicoprofiel en voorgestelde uitgangspunten beleid 2020 – 2023
Joost Knopper vertelt dat door de veiligheidsregio in afstemming met de burgemeesters en de griffiers presentaties in raadscommissie- en gemeenteraadvergaderingen worden gehouden. De daarbij door raadsleden gestelde vragen leveren een
gevarieerd beeld op. Veel vragen hebben betrekking op huisvesting en financiën.
De voorzitter vraagt op welke wijze de Nota van zienswijzen zal worden opgesteld,
aan het Dagelijks Bestuur en uiteindelijk aan het Algemeen Bestuur zal worden
voorgelegd
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat gemeenteraden en anderen tot 1 april 2020 hun
zienswijzen op het concept-beleidskader kunnen indienen. De zienswijzen op de
actualisatie 2018 van het risicoprofiel en de voorgestelde beleidsuitgangspunten 2020 –
2023 kunnen tot 1 mei 2019 worden ingediend en zullen nu nog niet worden
meegenomen. Eind week 13 zal op basis van de dan ontvangen zienswijzen een
concept-zienswijzen nota worden opgesteld en tevens de aan het Dagelijks Bestuur
voorgestelde reacties op deze zienswijzen in concept worden verwoord. De conceptzienswijzen nota zal per mail aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd met een
reactietermijn tot maandagmiddag 1 april 2019. Daarna zal de zienswijzenota aan de
leden van het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergadering op 3 april 2019
worden toegezonden. Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd in samenhang met
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het Beleidskader 2020 ook de Nota van zienswijzen vast te stellen. Voorafgaande aan
de vergadering van het Algemeen bestuur zal een korte vergadering van het Dagelijks
Bestuur worden gehouden waarin de tussen 1 en 3 april 2019 ontvangen zienswijzen
kunnen worden doorgenomen. Ook zal de voorlopige jaarrekening 2018 worden
geagendeerd zodat deze voor 15 april 2019 aan de samenwerkende gemeenten kan
worden toegezonden.
Officiële opening Meldkamer Oost-Brabant 16 mei 2019
Mevrouw Van Gammeren laat weten dat de verhuizing van de Meldkamer OostBrabant op 9 april 2019 zal plaatsvinden en de opening op 16 mei 2019, aanvang 16.00
uur. Alle burgemeesters en anderen ontvangen nog een uitnodiging.
Werkbezoek commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
Mevrouw Van Gammeren meldt dat op 23 oktober 2019 de heer Van de Donk van
14.00 – 16.00 uur een werkbezoek aan de Meldkamer zal brengen.
Presentatie Bevolkingszorg in vergadering Algemeen Bestuur
De heer Timmersmans zal worden gevraagd op 3 april 209 een presentatie in de
vergadering van het Algemeen bestuur te verzorgen.
2b

Mededelingen Politie

Geen mededelingen.

2c

Mededelingen Hoofdofficier
van Justitie

Geen mededelingen.

2d

Mededelingen Brandweer

Geen mededelingen.

2e

Mededelingen GHOR

Geen mededelingen.

2f

Mededelingen
Rampenbestrijding &
Crisisbeheersing

Geen mededelingen.

2g

Mededelingen
Bevolkingszorg

Geen mededelingen.

2h

Mededelingen Waterschap
Aa en Maas

Geen mededelingen.

2i

Mededelingen Defensie

Geen mededelingen.

3a.

Concept-verslag vergadering
Dagelijks Bestuur
Veiligheidsregio BrabantNoord d.d. 5 december 2018

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de
vergadering op 6 februari 2019 met inachtneming van de volgende verbetering
overigens conform het voorgelegde concept vast: Pagina 4, agendapunt 9 Rondvraag:
“Invulling functie calamiteitencoördinator” moet zijn: “Technisch voorzitter GBT/RBT.
Naar aanleiding van verslag
Mevrouw Van Esch merkt naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 2e Mededelingen
GHOR, Consequenties Brexit voor beschikbaarheid geneesmiddelen op: In opdracht
van het ministerie van VWS uitgevoerd onderzoek wijst uit dat er geen risico’s zijn
geïnventariseerd waarop veiligheidsregio’s of GHOR zich moeten of kunnen
voorbereiden.
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Met betrekking tot pagina 4, agendapunt 6, Nooddistributie en opslag van
jodiumtabletten, toelichting merkt mevrouw Van Esch op dat navraag bij
verloskundigen heeft uitgewezen dat zij voor zichzelf geen rol zien om preventief naar
de doelgroep over jodium profylaxe te communiceren. Voorts ziet de marktpartij die
prenatal pakketten aan toekomstige jonge ouders verstrekt voor zichzelf geen rol om
jodiumtabletten te verstrekken.
TER BESPREKING

4.

Rampbestrijdingsplan
Vliegbasis Volkel

Toelichting:

5.

Meerjarenperspectief
naleefbevordering van
risicorelevante bedrijven
Toelichting

6.

9.

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om ter besluitvorming aan het Algemeen
Bestuur voor te leggen:
1. Met ingang van 1 mei 2019 het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 3.0 (in
werking getreden op 1 december 2015) in te trekken.
2. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 vast te stellen en te bepalen dat het
plan op 1 mei 2019 in werking treedt.
3. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0, in afwijking van het Besluit
veiligheidsregio’s op grond van artikel 10, lid 1 en lid 3 en artikel 25a van de Wet
openbaarheid van bestuur, niet te inzage te leggen.
De heer Hellegers heeft de indruk dat de afstemming met ambtenaren van de
gemeente Uden nog aandacht vraagt.
Mevrouw Van Schaijk zal nagaan hoe de afstemming is verlopen en zal hierover
contact opnemen met de heer Hellegers. Op 2 april 2019 zal een oefening over de
Vliegbasis Volkel plaatsvinden.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1. Het meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019 –
2022 vast te stellen.
2. De Omgevingsdienst Brabant-Noord in kennis te stellen van dit besluit.
De voorzitter vraagt aandacht voor afstemming met de gemeenten en de
Omgevingsdiensten Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant met betrekking de
feitelijke aanpak en het gebruik van checklisten daarbij. Geef daarbij voldoende
aandacht aan cultuurverschillen.

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op goede ervaringen te hebben met de brede blik
van de veiligheidsregio met betrekking tot BRZO-bedrijven.
Actualisatie toezicht- en
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen:
handhavingsbeleid BRZO en 1. Het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 vast te stellen en te publiceren.
2. Het handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2014 – 2018 in te
industriële veiligheid
trekken.
3. Het handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022 vast te stellen en te
publiceren.
4. Het afwegingskader BRZO-toezicht veiligheidsregio’s Brabant vast te stellen.
Toelichting:
Rondvraag

Technisch voorzitter GBT/RBT
Mevrouw Van Hees merkt op dat loco-burgemeesters nu niet bekend zijn met de
mogelijkheid om een technisch voorzitter voor het GBT te vragen.
Mevrouw Buijs-Glaudemans stelt voor aan het Algemeen Bestuur te vragen of
behoefte bestaat aan een technisch voorzitter in geval van het bijeenroepen van het
GBT of RBT.
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Mevrouw Van Schaijk laat weten dat aan de deelnemende burgemeesters en locoburgemeesters van de komende GBT-trainingen expliciet zal worden uitgelegd dat er
de keuze kan worden gemaakt om te werken met een technisch voorzitter.
Autobranden
Mevrouw Buijs-Glaudemans meldt dat zich in Oss in de afgelopen maanden veel
autobranden voordoen. Zij heeft het hoofd Risicobeheersing gevraagd om een analyse
te maken en deel te nemen aan het Driehoeksoverleg met het oog op een gezamenlijke
aanpak.
Nevenvestiging Veiligheidsregio Brabant-Noord
Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat voor de nevenvestiging in de driehoek Uden,
Zeeland en Mill een programma van eisen is opgesteld en locatieonderzoeken lopen.
Begin april zal naar verwachting een besluit over de locatie vallen.
Sluiting: 10.20 uur
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 17 april 2019,
de secretaris

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. M.J.H. van Schaijk

drs. J.M.L.N. Mikkers
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 3 april 2019.
Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. M.J.H. van Schaijk,
mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mw. mr. D. van Gammeren, luitenant-kolonel N. van der Leegte, mr. drs. J. Knopper en C.Q. Boot
MSM (verslag).
Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen, mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. W. van Hees, mr. J.J. Smilde, kolonel
E. van den Broek,
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Opening

09.00 uur
Luitenant-kolonel Norbert van der Leegte vervangt kolonel Ed van den Broek, die
wegens ziekte de komende tijd zijn werkzaamheden niet kan vervullen.

1

Voorlopige jaarrekening
2018 Veiligheidsregio
Brabant-Noord

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de voorlopige jaarrekening 2018
Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 15 april 2019 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.

Toelichting:

Mevrouw Van Schaijk licht toe dat de voorlopige jaarrekening 2018 vooruitlopend op
de afronding van het accountantsonderzoek reeds ter kennisname aan de raden van de
deelnemende wordt gezonden. Bedoeling hiervan is dat de raden informatie
beschikbaar hebben om de beleids- en begrotingscycli van de veiligheidsregio en die
van de afzonderlijke gemeenten beter op elkaar te laten aansluiten en daarmee beter
invulling te kunnen geven aan controlerende en sturingsfunctie.

Zienswijzen integraal
zienswijzeverzoek
Veiligheidsregio BrabantNoord

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. Nogmaals kennis te nemen van de door de raden van de gemeenten in BrabantNoord en door de partners in de Meldkamer Oost-Brabant uitgebrachte
zienswijzen op het concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. In te stemmen met de aan u voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen
ad 1.
Mevrouw Van Schaijk licht de Nota van zienswijzen toe. Als belangrijkste “highlights” in
de uitgebrachte zienswijzen kunnen worden genoemd:
a. Alle gemeenteraden hebben met inachtneming van specifieke opmerkingen een
instemmende zienswijze uitgebracht
b. Bij aanwending bestemmingsreserves: niet voorsorteren op structurele uitgaven.
A-structurele middelen uitsluitend aanwenden voor a-structurele uitgaven.
c. In het kader van voorstel tot overdracht van brandweerkazernes zullen binnen de
algemene beleidslijn met 5 gemeenten maatwerkafspraken moeten worden
gemaakt.

2

Toelichting:

Er is wel behoefte aan nadere informatie over doorontwikkeling van de veiligheidsregio
en het ontwikkelen van een proces dat nodig is om blijvende verankering hiervan bij de
gemeenteraden te bewerkstelligen. Mevrouw Van Schaijk stelt voor om hiertoe in
afstemming met de griffiers zendtijd te vragen in de raadsinformatieavond die in oktober
2019 voor de gezamenlijke gemeenteraden zal worden gehouden.
Mevrouw Buijs-Glaudemans ondersteunt de voorgestelde aanpak van harte.
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Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting: 09.25 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 11 juni 2019,
de secretaris

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. M.J.H. van Schaijk

drs. J.M.L.N. Mikkers

2

ABVRBN 20190703, AGP 3c
Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 17 april 2019.
Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mw. drs. W. van Hees, mr. W.A.G. Hillenaar, mw.
drs. M.J.H. van Schaijk, mw. I. Meijer, mw. drs. I. de Wild, mr. drs. J. Knopper en C.Q. Boot MSM (verslag).
Afwezig met bericht van verhindering: drs. L.H.J. Verheijen, drs. H.A.G. Hellegers, mr. J.J. Smilde, kolonel E. van den Broek,
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Opening

2

Ingekomen en uitgegane
stukken & Mededelingen
Bestuur

09.05 uur
Hartelijk welkom voor Ilana de Wild die de eenheidsleiding Oost-Brabant
vertegenwoordigt. Ingrid Meijer vervangt Karin van Esch.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor
kennisgeving aan.
Beleidskader 2020
Mevrouw Van Schaijk meldt dat in het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur
vastgestelde Beleidskader 2020 enkele tekstuele omissies bevat ten opzichte van de
versie zoals deze in het kader van de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden is
voorgelegd. Inmiddels is e.e.a. gerepareerd en de correcte tekst van het Beleidskader
2020 is op de website van de veiligheidsregio geplaatst. De leden van het Algemeen
Bestuur zullen per mail worden geïnformeerd.
Opteren locatie nevenvestiging – steunpunt Oost
Nagezonden is het memo “Opteren locatie nevenvestiging - steunpunt Oost” waarin de
directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord na zorgvuldige afweging van de verschillende
mogelijkheden opteert voor de locatie Voederheil in Zeeland, Gemeente Landerd voor
het vestigen van de nevenvestiging. Nader overleg met de Gemeente Landerd moet
nog worden gevoerd alvorens een voorstel aan het Dagelijks Bestuur kan worden
voorgelegd, aldus mevrouw Van Schaijk.
Tijdelijke huisvesting medewerkers kantoor Orthenseweg ’s-Hertogenbosch
Mevrouw Van Schaijk meldt dat na afweging van de beschikbare publieke gebouwen
(voormalig politiebureau Uden, voormalig belastingkantoor Oss, voormalig
Gemeentehuis Sint Oedenrode en Provinciehuis Noord-Brabant ’s-Hertogenbosch) is
gekozen voor het voormalig politiebureau Uden, gelegen naast de huidige
brandweerkazerne Uden. Dit is voor de periode 2020-2023. Aandachtspunt is de
bereikbaarheid en daardoor de impact voor de betreffende medewerkers.

2b

Mededelingen Politie

Installatie Wilbert Paulissen, chef eenheid Oost-Brabant Nationale Politie
Mevrouw De Wild meldt dat Wilbert Paulissen op 17 april 2019 wordt geïnstalleerd als
chef van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie.
Grote schietincident te Utrecht
Er worden evaluaties gehouden en aandachtspunten zullen later in gesprek worden
gebracht. Hieronder zal ook de informatie-uitwisseling met de bestuurders vallen.
Verhuizing Meldkamer Oost-Brabant
De Meldkamer Oost-Brabant is op 9 april 2019 succesvol van de tijdelijke locatie in
Eindhoven naar de definitieve locatie in ’s-Hertogenbosch verhuisd. Op 16 mei 2019 zal
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de Meldkamer Oost-Brabant officieel worden geopend. Tot dat moment wordt geen
publiciteit gezocht, aldus mevrouw De Wild. Het Dagelijks Bestuur spreekt haar
waardering uit voor deze enorme operatie, die met veel voorbereiding en inzet van
mensen zo vlekkeloos is verlopen.
2c

Mededelingen Hoofdofficier
van Justitie

Geen mededelingen.

2d

Mededelingen Brandweer

Manager Brandweerzorg
Mevrouw Van Schaijk meldt dat het selectietraject voor de functie Manager
Brandweerzorg heeft geleid tot de benoeming van Caspar Pors per 1 mei 2019. Caspar
werkt op dit moment bij Incidentbestrijding in onze regio. Het was erg prettig dat
mevrouw Buijs-Glaudemans namens het Dagelijks Bestuur een rol heeft vervuld bij het
profiel opstellen en de selectie.
Terugkoppeling vergadering Raad Directeuren Veiligheidsregio’s en Raad
Brandweer Commandanten op 18 maart en 12 april 2019
Mevrouw Van Schaijk verwijst naar het gestelde in de geannoteerde agenda bij de
vergaderstukken.

2e

Mededelingen GHOR

Geen mededelingen.

2f

Mededelingen
Rampenbestrijding &
Crisisbeheersing

Geen mededelingen.

2g

Mededelingen
Bevolkingszorg

Geen mededelingen.

2h

Mededelingen Waterschap
Aa en Maas

Geen mededelingen.

2i

Mededelingen Defensie

De voorzitter verzoekt een kaartje aan kolonel Van den Broek te sturen en hem een
spoedig herstel te wensen.

3a.

Concept-verslag vergadering Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de
Dagelijks Bestuur
vergadering op 13 maart 2019 conform concept vast.
Veiligheidsregio BrabantNoord d.d. 13 maart 2019
Naar aanleiding van verslag
N.v.t.
TER BESLUITVORMING

4.

Herziene bijlage 1 van
Inkoop en aanbestedingsbeleid

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de nieuwe bijlage 1 “Voorgeschreven
aanbestedingswijze” van het huidige inkoopbeleid vast te stellen en deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 van toepassing te verklaren ter vervanging van de
op 26 maart 2014 vastgestelde bijlage 1.
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Toelichting:

De heer Hillenaar vraagt zich af of de tekst van bijlage 1 de mogelijkheid biedt om bij
gebleken noodzaak beargumenteerd van het aanbestedingsbeleid af te wijken?
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat het vooral gaat over brede bandbreedtes per type
aanbesteding en voegt hieraan toe dat de gewijzigde bijlage 1 aansluit bij de
gemeentelijke praktijk.
Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of bij het aanbestedingsbeleid ook rekening wordt
gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Joost Knopper antwoordt dat hiermee inderdaad rekening is gehouden en ook nog
meer in mogelijk is. In de komende tijd zal de sociale kant van het aanbestedingsbeleid
verder worden versterkt.

5.

Resultaten systeemtest 2018 Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. Het evaluatierapport van de systeemtest 2018 vast te stellen.
2. De infographic vast te stellen.
3. Het evaluatierapport ter informatie aan de Inspectie veiligheid en justitie toe te
zenden.
Toelichting

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of er voldoende voor crisisbeheersing wordt
geoefend? In het verleden liet de deelname aan GBT oefeningen soms te wensen over.
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat zij geen signalen heeft ontvangen dat er
onvoldoende wordt geoefend. Er is een jaarplanning met de oefenkalender en er zijn
persoonlijke leerpaden
De voorzitter merkt op dat in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost steeds twee
gemeenten gelijktijdig aan een crisisbeheersingsoefening deelnemen. Andere
gemeenten kunnen vanaf de tweede ring als waarnemer aan de oefeningen
deelnemen. Ook iets voor Brabant-Noord?
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat bij GBT-oefeningen in Brabant-Noord nu vooral
behoefte bestaat aan het mede-oefenen door plaatsvervangers. Ze zegt toe na te gaan
of bovenstaand idee ook in onze regio gewenst is.
Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of het mogelijk is dat de veiligheidsregio één of
meer technische voorzitters voor GBT-oefeningen beschikbaar stelt?
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat de veiligheidsregio desgevraagd een technisch
voorzitter kan leveren voor live-incidenten. Zij pleit er wel voor dat gemeenten in
principe zelf voorzien in een technisch voorzitter voor het GBT en dat bemensen en
leren bij de oefeningen/trainingen..

6.

Concept-jaarverantwoording
en resultaatbestemming
2018 Veiligheidsregio
Brabant-Noord

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande
beslispunten en dit voorstel met een verzoek om desgewenst een zienswijze uit te
brengen voor te leggen aan de Raden van de deelnemende gemeenten en voor wat
betreft het programma Meldkamer Oost-Brabant aan de partners in de Meldkamer
Oost-Brabant en het voorstel vervolgens met inachtneming van de ingediende
zienswijzen ter besluitvorming te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019:
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1.

2.

3.
4.

Toelichting:

De Jaarverantwoording 2018 vast te stellen en daarmee:
a. kennis te nemen van de restitutie aan de GGD HvB ad € 36.000 (conform
de kostenverdeelsleutel) en akkoord te gaan met de toevoeging van het
aandeel van VRBN in het saldo ad € 718.000 aan de reserve Versteviging
brandweerorganisatie.
In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2018.
Brandweer
a. Het negatieve resultaat van € 87.000 te onttrekken aan de Algemene
reserve van de brandweer.
MKOB
b. Het positieve resultaat van € 1.640.000 te restitueren aan de deelnemende
partijen conform de verdeling van de bijdragen 2018, waarbij het aandeel
van VRBN ad € 328.000 wordt toegevoegd aan de reserve Huisvesting.
Bevolkingszorg
c. Het positieve resultaat van € 66.000 toe te voegen aan de reserve
Huisvesting.
In te stemmen met het instellen van de Reserve Eigen Risico 3e jaar WW en de
storting van het saldo van de Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW daarin,
waarna de voorziening wordt opgeheven.
In te stemmen met het laten vervallen van de bijlage Kengetallen en
Operationele prestaties en opdracht te geven voor de ontwikkeling van een
nieuwe vorm / opzet voor het communiceren van relevantie informatie op dit
onderwerp.

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat de accountant naar verwachting een goedkeurende (rechtmatigheids)verklaring zal afgeven.
Mevrouw Van Hees herkent zich in het standpunt van mevrouw Sijbers en de heer Van
de Mortel, zoals verwoord in het verslag van de vergadering van de Financiële
Commissie op 10 april 2019, om het positieve saldo van de GHOR, zijnde € 716.000,
waarbij wordt voorgesteld om dit te reserveren voor de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio, terug te geven aan de gemeenten en voorts nu te besluiten om het
bedrag boven de bovengrens van de Algemene Reserve, circa € 600.000, eveneens
terug te geven aan de gemeenten.
Mevrouw Van Schaijk roept in herinnering dat het Algemeen Bestuur naar aanleiding
van de uitkomsten van de Bestuursconferentie op 4 juli en 7 november 2018 heeft
besloten om voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in de jaren 2019, 2020 en
2021 geen hogere gemeentelijke bijdrage te vragen. Tevens werd door het Algemeen
Bestuur besloten om in afwachting van een eind 2019 door het Algemeen Bestuur vast
te stellen nieuwe financiële risicobeoordeling voor de veiligheidsregio, waarin ook de
effecten van de over te nemen brandweerhuisvesting worden meegewogen, toe te
staan dat de huidige maximumgrens van de Algemene Reserve mag worden overschreden. Om de a-structurele kosten van de doorontwikkeling van 2019 tot en met
2021 te kunnen bekostigen heeft het Algemeen Bestuur besloten om bestemmingsreserves aan te spreken en deze bestemmingsreserves bovendien te voeden met de
jaarresultaten tot en met 2020. Uitgaven ten laste van deze bestemmingsreserves
zullen uiteraard aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit is
ook verwoord in het Beleidskader 2020 zoals in het Algemeen Bestuur van 3 april 2019
vastgesteld. Het advies van de heer Van de Mortel en van mevrouw Sijbers is daarmee
niet in lijn met de eerdere besluitvorming van het Algemeen Bestuur.
De voorzitter bevestigt de woorden van mevrouw Van Schaijk en voegt hieraan toe dat
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voor elke nieuwe uitgave in het kader van de doorontwikkeling gezocht wordt of nieuw
beleid uit af te stoten oud beleid kan worden gefinancierd. Bij een beroep op de
bestemmingsreserves geldt uitsluitend inzet voor a-structurele uitgaven en met
voorafgaande besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Hij herkent dat het belangrijk
is om hier duidelijk en transparant in te zijn. En ook dat deze achterliggende zorg in de
zienswijzen van de raden is geuit.
Mevrouw Van Hees merkt op onvoldoende op de hoogte te zijn van de besluitvorming
vorig jaar in het Algemeen Bestuur en verzoekt de eerdere besluiten met betrekking tot
de tijdelijke overschrijding van de maximale omvang van de Algemene Reserve en het
bestemmen van de jaarresultaten voor a-structurele bekostiging van de
doorontwikkeling helder in het aanbiedingsvoorstel bij de jaarverantwoording 2018 en
het voorstel tot resultaatbestemming 2018 te vermelden.
Mevrouw Van Schaijk vraagt in hoeverre behoefte bestaat aan de bijgevoegde bijlage
kengetallen bij de jaarverantwoording? Zij verwacht dat uit een gesprek over sturingsinformatie met de veiligheidsdirectie indicatoren naar voren komen, op basis waarvan
sturingsinformatie kan worden aangeleverd die informatiever en evenwichtiger is.
Mevrouw Buijs-Glaudemans vindt het prettig dat deze informatie er nu is en heeft
hierna behoefte aan kwalitatieve sturingsinformatie. Dat vraagt om een meer
programmagestuurde organisatie van de veiligheidsregio en daarmee corresponderende opzet van het Beleidsplan 2020 - 2023. Goed als dit in de ontwikkelagenda zijn
beslag krijgt.
7.

8.

9.

Reallocatie reserves VRBN:
Beschikbare financiële
ruimten voor
doorontwikkeling
veiligheidsregio in 2019 –
2021.

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen
als volgt te besluiten:
1. De bestemmingsreserve Versteviging brandweerorganisatie voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in te zetten en daartoe de naam van deze reserve te
veranderingen in: bestemmingsreserve Doorontwikkeling veiligheidsregio.
2. De bestemmingsreserve Huisvesting in te zetten voor de dekking van de
incidentele lasten die verband houden met de overname van de kazernes en de
realisatie van de hoofdvestiging.
3. Uit de Algemene Reserve € 106.000 te onttrekken en deze toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Huisvesting.

Toelichting:

-

Eerste wijziging
programmabegroting 2019
Veiligheidsregio BrabantNoord

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. In te stemmen met de 1e wijziging van de Programmabegroting 2019.
2. In te stemmen met de toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2019.
3. De eerste wijziging van de Programmabegroting 2019 met een positief advies ter
vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

Toelichting:

-

Conceptprogrammabegroting 2020

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. In te stemmen met de Concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
2. De Concept-programmabegroting 2020 met het verzoek om zienswijzen uit te
brengen voor te leggen aan de Raden van de deelnemende gemeenten.
3. Het Concept-programma MKOB voor het geven van zienswijzen voor te leggen aan
de Dagelijkse Besturen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de eenheidsleiding Oost-
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Brabant van de politie.
4. De Concept-programmabegroting 2020 met inachtneming van de uit te brengen
zienswijzen ad 2 en 3 ter besluitvorming in zijn vergadering op 3 juli 2019 aan het
Algemeen Bestuur voor te leggen.
Toelichting:

Mevrouw De Wild merkt op dat in de Concept-programmabegroting 2020 nog
onvoldoende is rekening gehouden met de voorziene overdracht van de verantwoordelijkheid voor de Meldkamer Oost-Brabant van veiligheidsregio naar de Nationale
Politie.
Mevrouw Van Schaijk zegt toe na te gaan in hoeverre de concept-programmabegroting
2020 moet worden aangepast.

10.

Regionalisering FLO-kosten

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1. Op de FLO-kosten met ingang van 1 januari 2020 het solidariteitsprincipe toe te
passen.
2. Te kiezen voor scenario 3
3. De kosten van de keuze ad beslispunt 2 te berekenen voor de situatie waarin de
veiligheidsregio met ingang van 1 januari 2021 de FLO-kosten gaat betalen.
4. Afhankelijk van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur de kosten per inwoner
als uitkomst van de berekening ad beslispunt 2 te verwerken in het beleidskader
2021 zoals dit begin 2020 voor het geven van een zienswijze aan de
Gemeenteraden zal worden voorgelegd.

Toelichting:

Omdat de burgemeester van ’s-Hertogenbosch het voorstel heeft ingebracht fungeert
bij dit agendapunt de burgemeester van Oss als voorzitter.
De heer Hillenaar is het ermee eens dat de bekostiging van het FLO als laatste issue
van de regionalisering van de brandweer wordt aangepakt. Hij pleit ervoor aan te geven
waarom in 2010 is besloten om de FLO-kosten buiten de regionalisering te houden.
Voorts wil hij antwoord op de vraag of ’s-Hertogenbosch als verstedelijkte gemeente
met een belangrijke historische kern in de uitkering uit het Gemeentefonds of in een
andere uitkering wordt gecompenseerd voor het hebben van een beroepsbrandweer?
Tenslotte vraagt de heer Hillenaar hoe we op een ordentelijke manier de gemeenteraden gaan betrekken bij het vinden van draagvlak voor regionale bekostiging van de
FLO-kosten nu het Beleidskader 2020 inmiddels door het Algemeen Bestuur is
vastgesteld. Hij stelt voor om de regionale bekostiging van de FLO in het Beleidskader
2021 mee te nemen. Zijn eerste voorkeur gaat uit naar scenario 3.
Mevrouw Van Hees is van mening dat alle medewerkers, ook de medewerkers van de
beroepsuitrukdienst in ’s-Hertogenbosch, in dienst zijn van de Veiligheidsregio BrabantNoord. In het verlengde van de vraag van de heer Hillenaar zou zij graag willen weten
in hoeverre ’s-Hertogenbosch gecompenseerd wordt voor het hebben van een beroepsbrandweer. Als dat niet het geval is, is regionale bekostiging van de FLO-kosten
gerechtvaardigd. Haar eerste voorkeur gaat uit naar scenario 2.
De Hellegers heeft een schriftelijke reactie uitgebracht. De heer Hellegers vraagt zich
af of beter kan worden toegelicht waarom de regionalisering van de FLO-kosten nu een
thema is geworden? Hij ziet argumenten om de FLO-kosten te regionaliseren en dan
heeft wat hem betreft scenario 3 zijn eerste voorkeur. Consequentie is wel dat de
bijdrage van alle gemeenten (inclusief ’s-Hertogenbosch) aan de veiligheidsregio zal
moeten worden verhoogd.
De heer Mikkers antwoordt dat de discussie rond de regionalisering van de huisvesting
voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch aanleiding vormde om met een beroep op solidariteit de regionalisering van de FLO-kosten te bepleiten. Nu de verantwoordelijkheid
voor zowel de centrale als de decentrale huisvesting met ingang van 2020 onder
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio zal worden gebracht resteert als laatste
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issue in het regionaliseringstraject van de brandweer alleen nog de bekostiging van de
FLO-kosten.
Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer in 2010 is in eerste
instantie besloten dat de op dat moment door alle gemeenten gedane brandweeruitgaven, met een eventuele correctie in het kader van schoon voor de deur, als
uitgangspunt zouden gelden voor hun brandweerbijdrage aan de veiligheidsregio. Op
dat moment zag ’s-Hertogenbosch geen argumenten om de FLO-kosten te regionaliseren. In 2016 is besloten om met ingang van 2017 een uniforme gemeentelijke
bijdrage aan de veiligheidsregio door te voeren. Daarin waren echter de FLO-kosten
niet meegenomen. Om het traject van regionalisering van de brandweer volledig af te
ronden is het naar het oordeel van de heer Mikkers noodzakelijk om de FLO-kosten
mee te nemen. Alle beroeps- en vrijwillige medewerkers van de veiligheidsregio worden
immers ingezet ten behoeve van alle 17 samenwerkende gemeenten. Het is daarom
reëel dat uit oogpunt van solidariteit FLO-kosten voor gekazerneerde beroepsmedewerkers voor gezamenlijke rekening worden genomen.
Aan de doorvoering in 2017 van de uniforme gemeentelijke inwonerbijdrage aan de
veiligheidsregio lag een onderzoek ten grondslag op basis waarvan ook is gekeken
naar de rijksbijdragen die gemeenten ontvangen zoals de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds. Conclusie was dat er geen verband valt vast te stellen tussen de
hoogte van deze rijksbijdragen en de hoogte van de gemeentelijke uitgaven op het
gebied van de zorg voor openbare veiligheid inclusief brandweer, rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Kleine gemeenten hebben naar verhouding over het algemeen meer
brandweerkazernes, brandweervrijwilligers en tankautospuiten, grotere gemeenten
hebben minder brandweerkazernes maar wel meer beroepskrachten. Samen optrekken
bij bekostiging van de FLO-kosten is daarom gerechtvaardigd. Zijn bestuurlijke
voorkeur bij doorvoering van de regionalisering van de FLO-kosten is scenario 3, om
het voor allen zo behapbaar mogelijk te houden. In de gegeven omstandigheden lijkt
het de heer Mikkers verstandig om dit mee te nemen in het Beleidskader 2021. Voor de
Gemeente ’s-Hertogenbosch betekent dit dat de FLO-kosten die zijn ontstaan voor 1
januari 2011, circa € 3,5 miljoen, voor rekening van deze gemeente blijven.
Mevrouw Buijs-Glaudemans is voorstander van een faire bekostiging van de FLOkosten en naar een eindsituatie waarin alle inwoners de zelfde bijdrage aan de veiligheidsregio betalen. In het licht van de recente besluitvorming over het huisvestingsdossier en het Beleidskader 2020 is de timing van het voorstel wel een beetje lastig.
De heer Mikkers pleit ervoor om in de Programmabegroting 2020 reeds op te nemen
dat in 2019 een voorstel zal worden gedaan om de FLO in 2020 te regionaliseren, doch
de regionale bekostiging daarvan pas in 2021 door te voeren.
De heer Boot adviseert het Dagelijks Bestuur om voor de vergadering op 3 juli 2019
een voorstel aan het Algemeen Bestuur te doen. Afhankelijk van de uitkomsten kan in
de vergadering op 6 november 2019 een vervolgvoorstel worden gedaan. Ervan
uitgaande dat draagvlak bij het Algemeen Bestuur bestaat, kan in het Concept-beleidskader 2021 dat begin 2020 voor het geven van een zienswijze aan de gemeenteraden
wordt voorgelegd, het draagvlak worden getoetst. Begin april 2020 kan dan definitieve
besluitvorming plaatsvinden.
11.

Rondvraag

Organisatie bevolkingszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord versus
bevolkingszorg Gemeente ’s-Hertogenbosch
De heer Hillenaar verzoekt de heer Mikkers de integratie van de organisatie
bevolkingszorg Gemeente ’s-Hertogenbosch in de organisatie van de bevolkingszorg
Veiligheidsregio Brabant-Noord bespreekbaar te maken. Op dit moment is sprake van
twee gescheiden organisaties, die overigens goed met elkaar samenwerken. Uit
oogpunt doelmatigheid en effectiviteit is integratie wellicht gewenst.
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De heer Mikkers antwoordt tot een gedachtewisseling bereid te zijn.
Voortgangsrapportage januari – maart 2019 Programma Industriële Veiligheid
Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat onlangs in de vorm van een Infographic de
Voortgangsrapportage januari – maart 2019 van het Programma Industriële Veiligheid
is verschenen. Deze visuele en beknopte rapportage is primair bedoeld voor de
betrokken partijen en niet als bestuurlijke rapportage bedoeld, maar geeft wel een
aardige indruk wat zoal aan de orde is. Het zal met de concept-besluitenlijst van deze
vergadering worden meegezonden.
Sluiting: 10.55 uur
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 11 juni 2019,
de secretaris

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. M.J.H. van Schaijk

drs. J.M.L.N. Mikkers
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