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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 juli 2019 Bijlage : 1 

Steller : A. Hellings Onderwerp : Beleidsagenda 2020-2023 

 

Algemene toelichting 

Uitkomsten van de bestuursconferentie: de beleidsagenda 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ 

De strategische bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd voor 
veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Algemeen Bestuur heeft een aantal strategische opgaven 
voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020-2023. Op grond van deze opgaven is een 
aantal ambities met doelstellingen voor deze periode geformuleerd. De opgaven in combinatie met 
de ambities en doelen vormen samen de beleidsagenda “Samen Veiliger”, zie bijlage 1. 
 
Ingediende zienswijzen  

Onder agendapunt 4 vindt u in de nota van zienswijzen per gemeente de reacties op de 
Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Samengevat: 

 alle 17 gemeenten stemmen in met de Beleidsagenda 2020-2023; 

 11 gemeenten vragen ruimte voor een tussentijdse beleidsbijstelling, mocht bij de financiële 
vertaling van het Beleidsplan in de Kadernota 2022 blijken dat de financiën niet verenigbaar 
zijn met de ambities; 

 2 gemeenten willen dat het beleidsplan zal worden voorzien van een indicatieve financiële 
onderbouwing, die vóór de vaststelling door het AB wordt voorgelegd aan de gemeenteraden 
met de mogelijkheid om daarover hun zienswijzen in te dienen; 

 1 gemeente signaleert het feit dat de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 
gebeurt vanuit reserves. Aangezien dit op een verantwoorde en controleerbare wijze moet 
gebeuren, zal het AB hier vooraf toestemming voor moeten verlenen en zullen deze kosten 
niet hoger mogen zijn dan de beschikbare reserves; 

 1 gemeente vraagt om een definitief plan voor de doorontwikkeling inclusief financiële 
vertaling voor het beleidskader 2022. 

 
Reactie op de ingediende zienswijzen 

Het Dagelijks Bestuur is verheugd met de onderschrijving door alle 17 gemeenten van de ambities 
zoals ze in de Beleidsagenda 2020-2023 zijn beschreven. 
 
De Beleidsagenda vormt het uitgangspunt voor het Beleidsplan 2020-2023 dat in de 2e helft van 
2019 zal worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkelagenda, waarbij 
incidentele financiële middelen worden ingezet, om de ambities verder te verkennen en middels 
pilots vorm te geven. De inzet van de reserves hiervoor zal middels een voorgestelde 
begrotingswijziging in november 2019 aan het AB worden voorgelegd. 
 
Als de eerste resultaten van de ontwikkelagenda bekend zijn zal het Beleidskader 2022 worden 
opgesteld. Het Dagelijks Bestuur streeft naar een veilige, effectieve en betaalbare veiligheidsregio 
en is daarom kritisch bij het opstellen van het Beleidskader 2022. ‘Oud voor nieuw’ komt zeker aan 
de orde, maar ook de ambities en/of de financiën kunnen worden bijgesteld.  
Tenslotte zal met het Concept-beleidskader 2022 voorafgaande aan de besluitvorming het beleid, 
de ambities en de benodigde structurele dekking voor het geven van zienswijzen aan de raden 
worden voorgelegd 
 
 

Voorstel     
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie 12 november 2018 

Dagelijks Bestuur 5 december 2018 

Integraal zienswijzeverzoek gemeenteraden 21 januari 2019 

Raadsinformatiebijeenkomsten periode febr-mrt 2019 

Vaststelling Algemeen Bestuur 3 juli 2019 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 
1. de Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 
 

 
 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 

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

Bijlage(s) 

 
1. Beleidsagenda 2020-2023 VRBN 


