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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2019 Bijlagen : 4 

Steller : A. Hellings Onderwerp : opheffen Financiële Commissie 

 

Algemene toelichting 

De Financiële Commissie heeft op 25 september jl. op verzoek van haar voorzitter in de context van het 
“Samenspel gemeenten” haar eigen rol binnen het besluitvormingsproces van de Veiligheidsregio besproken. 
Achtereenvolgens kwamen het ontstaan, de bestaansredenen en de huidige meerwaarde van de Financiële 
Commissie aan bod, waarbij zowel de toegevoegde waarde in de periode van de regionalisering als in de 
fase waarin de organisatie zich nu bevindt is besproken.  
De Commissie concludeert dat als de Financiële Commissie wordt opgeheven een deel van de discussies in 
de commissie verschuiven naar het DB en/of AB. Ook is het de vraag of het DB een toegevoegde waarde 
voor de toekomst ziet in de adviezen van de commissie. De commissie stelt daarbij dat, indien belang wordt 
gehecht aan de adviezen, de leden bereid zijn hun rol te blijven vervullen. 
 
Advies Financiële Commissie 

De Financiële commissie geeft het Dagelijks Bestuur in overweging de Financiële Commissie op te heffen. 
 
Overwegingen 

De noodzaak voor een Financiële Commissie kwam in 2005 met de toepassing van de notitie ‘Afstemming 
van werkprocessen tussen gemeenten en GR-en’ te vervallen, de commissie is destijds door het Dagelijks 
Bestuur binnen de Veiligheidsregio gehandhaafd. In de praktijk betekent dit dat het advies aan het DB van de 
contactambtenaren van de adoptiegemeenten kan afwijken van dat van de Financiële Cie. aan het DB. 
Daarnaast is de regionalisering zo goed als afgewikkeld, zowel organisatorisch (verbeteren bedrijfsvoering en 
het uniformeren van processen) als financieel (verdeelsleutel, huisvesting en FLO). Daarbij is een 
verschuiving van discussies naar het DB en/of AB geen obstakel. 
Het Dagelijks Bestuur waardeert de inbreng van de leden financiële commissie, die vooral bij de 
regionalisering van de brandweer in 2011 en later bij de verdere uitwerking hiervan (of het nu ging over de 
herverdeling van het brandweermaterieel, bezuinigingen of de verdeelsleutel), steeds de balans tussen de 
gemeenten en de gevolgen voor alle individuele gemeenten meewogen in haar adviezen. 
 
Effectuering 

Om dit voorstel te effectueren dienen zowel de financiële verordening (bevoegdheid AB art. 212 GW) als het 
organisatiebesluit (bevoegdheid DB art 9.5 GR VRBN) te worden aangepast. Daarbij zal het advies van de 
contactambtenaren aan de financiële commissie worden vervangen door het advies van de 
contactambtenaren aan het dagelijks bestuur. 

Voorstel     

AGP 11      
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Algemeen bestuur (besluitvorming) 6 november 2019 

Dagelijks bestuur (besluitvorming wijziging Organisatiebesluit) 18 december 2019 

 

Voorstel 
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 

1. te besluiten tot de opheffing van de Financiële commissie; 
2. te besluiten tot de wijziging van de Financiële verordening; 
3. kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van het Organisatiebesluit. 

 

Akkoord Ja  Nee   

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

Bijlage(s) 
 

1. Wijzigingsbesluit Financiële verordening 
2. Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit 
3. Financiële verordening (na wijziging) 
4. Organisatiebesluit (na wijziging) 
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Wijzigingsbesluit 

 

 

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014 te wijzigen als volgt: 

 

 

1. 

“Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014” wordt vervangen door 

“Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord” 

 

2. 

In artikel 3, tweede lid (Betrokkenheid contactambtenaren) wordt “de financiële commissie” vervangen 

door “het dagelijks bestuur”. 

 

 

De (gewijzigde) Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord treedt in werking op 7 

november 2019. Met de inwerkingtreding van deze verordening treedt deze in de plaats van de 

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord op  

6 november 2019,  

 

 

’s-Hertogenbosch, 6 november 2019, 

 

 

 

 

 

de secretaris,       de voorzitter, 

 

 

 

 

drs. M.J.H. van Schaijk      drs. J.M.L.N. Mikkers 
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Wijzigingsbesluit (Voorstel) 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord te wijzigen als volgt: 

 

Artikel 5, derde lid (Adoptieambtenaren) luidde voorheen als volgt: 

“Met betrekking tot de beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid brengen de 

adoptieambtenaren tevens advies uit aan de door het algemeen bestuur ingestelde Financiële 

Commissie.”  

 

En komt te luiden als volgt: 

 

“Met betrekking tot de beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid brengen de 

adoptieambtenaren tevens advies uit aan het dagelijks bestuur.”  

 

 

Het (gewijzigde) Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord treedt in werking op 19 december 

2019. Dit besluit vervangt het organisatiebesluit dat door het Dagelijks Bestuur op 24 oktober 2018 is 

vastgesteld. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord op  

18 december 2019,  

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 18 december 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

de secretaris,       de voorzitter, 

 

 

 

 

drs. M.J.H. van Schaijk      drs. J.M.L.N. Mikkers 
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Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 6 

november 2019; 

 

 

Overwegende: 

 

1. dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord een bestuurlijke samenwerking is van de 

deelnemende gemeenten en de Politie, waarvan de organisatorische onderdelen 

Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het 

Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC); verantwoordelijk zijn voor de uitvoering;  

2. dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wenselijk is 

nadere regels te stellen over de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 

financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie; 

 

Gelet op: 

 

 
artikel 212 Gemeentewet, artikel 10.2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord en het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord; 

 

 

Besluit: 

 

 

(gewijzigd) vast te stellen de navolgende 

 
Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord: 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Deze verordening verstaat onder:  
 
Administratie 
Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken, verstrekken en analyseren van 
informatie, ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de 
organisatieonderdelen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en ten behoeve van het 
afleggen van de vereiste verantwoording. 
De administratie maakt een essentieel onderdeel uit van het wettelijk voorgeschreven 
doelmatigheidsbeheer. 
 
Adoptiegemeente 
De gemeenten in Brabant-Noord maakten voor de gemeenschappelijke regelingen afspraken 
over de beoordeling van kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen. Een aantal zogenaamde 
adoptiegemeenten voert de analyse van deze stukken uit en adviseert andere deelnemende 
gemeenten over de inhoud.  
 
Doelmatigheid 
Het binnen de gestelde kaders met een zo beperkt mogelijke inzet van beschikbare middelen 
de gewenste prestaties bereiken.  
 
Doeltreffendheid 
De mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan de gestelde 
(beleids)doelen en beoogde maatschappelijke effecten. 
 
 
Titel 1 Begroting en verantwoording 
 

Kaderstellen 

 
Artikel 2 Uitgangspunten en indeling programmabegroting 

1. Met betrekking tot de financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen van de 

Brandweer, Bevolkingszorg en het Gemeenschappelijk Meldcentrum binnen de 

programmabegroting van de Veiligheidsregio gelden de technische uitgangspunten zoals 

die voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch gelden. 

2. Met betrekking tot de financiële uitgangspunten voor de deelbegroting van de 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio binnen de programmabegroting 

van de Veiligheidsregio gelden de technische uitgangspunten zoals die voor de Gemeente 

Tilburg gelden. 

3. De programmabegroting bestaat uit de programma’s incidentbestrijding, risicobeheersing, 

crisisbeheersing en rampenbestrijding, bedrijfsvoering (Brandweer), Bevolkingszorg, 

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en het Gemeenschappelijk 

Meldcentrum. 

4. De programma’s incidentbestrijding, risicobeheersing, crisisbeheersing en 

rampenbestrijding en bedrijfsvoering vormen samen de deelbegroting Brandweer Brabant-

Noord. 

5. Het programma Bevolkingszorg vormt een deelbegroting. 

6. Het programma Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio vormt een 

deelbegroting. 

7. Het programma Gemeenschappelijk meldcentrum vormt een deelbegroting.  

 
Artikel 3 Betrokkenheid contactambtenaren 

1. De contactambtenaren van de adoptiegemeenten ontvangen en toetsen: 

a. De conceptkaders van de programmabegroting;  
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b. De conceptprogrammabegroting; 

c. De concept bestuursrapportage; 

d. De conceptjaarstukken. 

2. De contactambtenaren brengen door tussenkomst van hun collega ambtenaren advies uit 

aan de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord deelnemende gemeenten en het dagelijks 

bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 

Artikel 4 Kaders van de programmabegroting 

1. De begrotingscyclus start met het opstellen van de kaders voor de programmabegroting 

door de Veiligheidsregio. 

2. Het dagelijks bestuur ontvangt jaarlijks voor 1 februari de kaders voor de 

programmabegroting van het daarop volgende begrotingsjaar. 

3. De kaders voor de programmabegroting bestaan uit de hoofdlijnen van het te voeren 

beleid, wijzingen van bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. De kaders 

bevatten ook de financiële consequenties van het beleid.  

4. De kaders voor de programmabegroting bevatten per deelbegroting van betreffende het 

organisatieonderdeel een raming van de bijdrage per inwoner van de deelnemende 

gemeenten.  

5. Het dagelijks bestuur legt de kaders voor de programmabegroting voor advies voor aan de 

colleges van burgemeester en wethouders en de griffiers van de gemeenteraden. 

6. De colleges van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraden brengen voor eind 

maart advies uit aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 

7. Het algemeen bestuur stelt de beleidskaders van de programmabegroting in april vast. 

8. De beleidskaders van de begroting vormen de grondslagen van de programmabegroting 

en de deelbegrotingen van de verschillende organisatieonderdelen. 

  
Artikel 5 Programmabegroting 

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting (het geheel van de samenstellende 

delen van de programma’s van de organisatieonderdelen die deel uitmaken van de 

Veiligheidsregio) binnen de wettelijk vastgestelde termijnen toe aan de colleges en de 

griffiers van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan het regionaal 

college van de politie.  

2. De ontwerpbegroting bevat een meerjarenraming voor het lopende en de drie op het 

begrotingsjaar volgende jaren. 

3. De ontwerpbegroting geeft voor de uitvoering van de programmabegroting per 

organisatieonderdeel in het begrotingsjaar aan: 

a. wat men wil bereiken (outcome); 

b. wat men gaat doen (output); 

c. wat het zal kosten. 

4. Deelnemende gemeenten leggen de ontwerpbegroting ter inzage. De ontwerpbegroting is 

algemeen verkrijgbaar. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van 

overeenkomstige toepassing.  

5. De raden van de deelnemende gemeenten en het regionaal college kunnen bij het 

dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het 

dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 

ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt 

aangeboden. 

6. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande 

aan dat waarvoor zij dient. 

7. Na het vaststellen van de programmabegroting zendt het algemeen bestuur daarover 

bericht aan de raden van de deelnemende gemeenten en het regionaal college, zo nodig 

vergezeld van de vastgestelde begroting, die ter zake bij gedeputeerde staten hun 

zienswijze naar voren kunnen brengen.  
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8. Het algemeen bestuur zendt de begroting na de vaststelling binnen de wettelijk 
vastgestelde termijnen aan Gedeputeerde Staten. 

9. Op wijzigingen van de begroting zijn de voorafgaande bepalingen in dit artikel van 

overeenkomstige toepassing tenzij die wijziging geen verhoging geeft voor de bijdrage 

van de gemeenten en/of de politie. 

 

Uitvoering 

 
Artikel 6 Uitvoering begroting 

1. Het dagelijks bestuur stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de 

programmabegroting door elk van de organisatieonderdelen rechtmatig, doelmatig en 

doeltreffend verloopt. 

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de lasten van de programma’s zoals 

geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden. 

 

Beheersing en interne controle 

 
Artikel 7 Interne controle 

1. Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid 

van de jaarrekening zorg voor een adequaat stelsel van interne controle. 

2. Het dagelijks bestuur neemt passende maatregelen ter verbetering, indien de resultaten 

van de interne controle daartoe aanleiding geven.  

 

Rapportage en verantwoording 

 
Artikel 8 Tussentijdse rapportage en informatie (bestuursrapportage) 

2. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van een tussentijdse 

rapportage over de realisatie van de begroting van de veiligheidsregio over de eerste acht 

maanden van het lopende boekjaar. 

3. Het algemeen bestuur behandelt de tussentijdse rapportage. 

4. De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de indeling van de begroting. 

5. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, 

de geleverde goederen en diensten en indien mogelijk de maatschappelijke effecten en 

de prestatie-indicatoren. De rapportage besteedt in ieder geval aandacht aan financiële 

afwijkingen in:  

a. inkomsten uit doeluitkeringen; 

b. afwijkingen van meer dan € 25.000,- per programma. 

6. Beleidsvoorstellen gedurende het begrotingsjaar met financiële gevolgen zijn voorzien 

van een begrotingswijziging, waardoor de begroting in evenwicht blijft. Tot uiterlijk het 

einde van het desbetreffende begrotingsjaar zijn wijzigingen van de vastgestelde 

begroting mogelijk.  

 

Artikel 9 Jaarstukken 

1. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken (het geheel van de samenstellende delen van 

de programma’s van de organisatieonderdelen die deel uitmaken van de Veiligheidsregio) 

binnen de wettelijk vastgestelde termijnen toe aan de colleges en de griffiers van de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan het regionaal college van de 

politie.  

2. Het dagelijks bestuur legt met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.5 van de 

Gemeenschappelijke Regeling verantwoording af over de uitvoering van de 

programmabegroting van het afgelopen jaar. In deze verantwoording geeft het dagelijks 

bestuur per organisatieonderdeel aan: 

a. wat er bereikt is (outcome); 

b. wat er voor gedaan is (output); 
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c. wat het gekost heeft. 

3. Het algemeen bestuur bepaalt aan de hand van de verantwoording of de beleidsdoelen 

voor het lopende jaar bijstelling behoeven. 

4. De raden van de deelnemende gemeenten en het regionaal college kunnen bij het 

dagelijks bestuur hun zienswijze over de jaarstukken naar voren brengen. Het dagelijks 

bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de jaarstukken zoals 

deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. 

 

Titel 2 Financiële positie 

 

Artikel 10 Financiële positie 

1. Het dagelijks bestuur draagt in de programmabegroting zorg voor een uiteenzetting van 

de financiële positie en een meerjarenraming. 

2. De uiteenzetting over de financiële positie en de meerjarenraming bevat al het beleid 

waar het algemeen bestuur toe heeft besloten.  

3. De uiteenzetting van de financiële positie vermeldt expliciet het totaalbedrag aan 

verleende garanties en waarborgen. 

4. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de in de 

desbetreffende begroting voor het begrotingsjaar opgenomen investeringskredieten. 

 

Artikel 11 Waardering en afschrijving vaste activa 

1. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur periodiek een nota activabeleid aan 

voor het organisatieonderdeel Brandweer Brabant-Noord. De nota gaat in ieder geval in 

op:  

a. De uitgangspunten voor het waarderen, activeren en afschrijven van vaste 

activa; 

b. De toerekening van rente aan de vaste activa; 

c. De afschrijvingstermijnen die de Brandweer Brabant-Noord.  

2. Voor de organisatieonderdelen GHOR en GMC gelden de regels zoals de GGD Hart voor 

Brabant en de Politie die hanteren.  

  
Artikel 12 Voorzieningen voor oninbare vorderingen 

Er is een voorziening wegens voor oninbare vorderingen op basis van een beoordeling op 

inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. 

 

Artikel 13 Reserves en voorzieningen 

1. De overzichten van reserves en voorzieningen maken integraal onderdeel uit van de 

begroting en de jaarstukken,  

2. De overzichten van reserves en voorzieningen bevatten: 

a. de vorming en besteding van reserves en voorzieningen; 

b. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen; 

c. een gescheiden overzicht van nieuw gevormde reserves en voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur biedt periodiek een nota reserves en voorzieningen aan, waarin de 

 uitgangspunten voor de vorming van reserves en voorzieningen worden gevormd.  

 
Artikel 14 Financieringsfunctie 

Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor: 

a. Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit; 

b. Het minimaliseren van de rentekosten; 

c. Het maximaliseren van de renteopbrengsten. 

 
Artikel 15 Registratie bezittingen, activa en vermogen  

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van 

 bezittingen. 
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2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een systematische controle van de registratie en 

de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de veiligheidsregio. 

3. Bij het onder lid 2 genoemde geldt dat er een jaarlijkse controle is voor waardepapieren, 

voorraden, uitstaande leningen, (debiteuren)-vorderingen, liquiditeiten, opgenomen 

leningen en de (crediteuren)-schulden. Voor registergoederen en bedrijfsmiddelen geldt 

een termijn tenminste eenmaal in de vijf jaar. 

4. Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen 

voor herstel van de tekortkomingen. Het dagelijks bestuur biedt de resultaten en 

eventuele plannen ter kennisgeving aan bij het algemeen bestuur.  
 

 

Titel 3 Specifieke onderwerpen 

 
Artikel 16 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement 

1. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks in begroting en jaarstukken de paragraaf 

weerstandsvermogen aan. In deze paragraaf komen in ieder geval per 

organisatieonderdeel aan de orde: 

a. de (te verwachten) ontwikkelingen in het eigen vermogen (=algemene reserve en 

bestemmingsreserves); 

b. een inventarisatie van de (voorzienbare) risico’s. Hierbij wordt speciale aandacht 

gegeven aan dreigende faillissementen van verbonden partijen en derden bij wie 

borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan en tegenvallende 

resultaten op begrote subsidieverwachtingen. 

2. Het dagelijks bestuur biedt periodiek een nota weerstandsvermogen en risicomanagement 

aan. De nota bevat de uitgangspunten voor het te vormen weerstandsvermogen en hoe 

de Veiligheidsregio omgaat met haar te voorziene risico’s.  

 

Artikel 17 Onderhoud kapitaalgoederen 

Bij de begroting en jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en eventueel 

achterstallig onderhoud. 

 

Artikel 18 Financiering 

1. Het dagelijks bestuur biedt periodiek het treasurystatuut aan. 

2. Bij de begroting en jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering in 

ieder geval verslag van: 

a. de rentevisie; 

b. de kasgeldlimiet; 

c. het verloop van de leningenportefeuille; 

d. de renterisiconorm en de meerjarige ontwikkeling daarvan. 

 

Artikel 19 Bedrijfsvoering 

De paragraaf bedrijfsvoering in de begroting gaat in op tijdelijke en actuele onderwerpen die 

aandacht behoeven afzonderlijk van het programma bedrijfsvoering. De 

bedrijfsvoeringparagraaf in de jaarstukken bevat een rapportage over onderwerpen 

aangaande de bedrijfsvoering; 
 

Titel 4 Financiële organisatie en administratie 

 
Artikel 20 Administratie 

1. De administratie van elk van de organisatieonderdelen van de Veiligheidsregio is zodanig 

van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de veiligheidsregio 
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b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met 

economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en 

schulden, enzovoorts; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 

kostencalculaties; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 

van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting 

en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde 

beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 

ontleende informatie evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 

gestelde beleidsdoelen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de 

administraties van organisaties of organisatieonderdelen die krachtens 

dienstverleningsovereenkomsten met de uitvoering van aan de Veiligheidsregio Brabant-

Noord opgedragen taken zijn belast.  
 

Artikel 21 Financiële administratie 

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de inrichting en de werking van de financiële 

administraties als bedoeld in artikel 20 voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving. 
 

 

Artikel 22 Financiële organisatie 

Het dagelijks bestuur draagt per organisatieonderdeel van de Veiligheidsregio de zorg 

voor en legt) vast: 

a. de scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat de 

organisatieonderdelen aan de eisen van interne controle en de betrouwbaarheid van 

de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen voldoen; 

b. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 

laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

c. de regels voor verlening van décharge over het gevoerde beheer van de 

organisatieonderdelen. 
 

Titel 5. Slotbepalingen 

 
Artikel 23 Inwerkingtreding en Citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 7 november 2019. Met de inwerkingtreding van 

deze verordening treedt deze in de plaats van de Financiële verordening Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 2014. 

2. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening 

Veiligheidsregio Brabant-Noord”. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur voornoemd, d.d. 6 november 

2019,  

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 6 november 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

de secretaris,       de voorzitter, 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



 
 

AGP 11 ABVRBN 20191106 Bijlage 4 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatiebesluit 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 
  



 

2 
 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d.  

18 december 2019 bijeen; 

 

 

overwegende: 

 

1. dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord als openbaar lichaam bedoeld in artikel 9 van de Wet 

veiligheidsregio’s een bestuurlijke samenwerking is van de deelnemende gemeenten en de 

Nationale Politie, regionale eenheid Oost-Brabant, waarvan de uitvoering is opgedragen aan 

de organisatorische onderdelen brandweer, bureau Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en de sector Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding inclusief gemeentelijke Bevolkingszorgtaken; 

2. dat in de Meldkamer Oost-Brabant behalve de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie, 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-

West-Noord ook de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant-Zuidoost 

samenwerken;  

3. dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gewenst is dat de 

onderlinge verhoudingen in de werkzaamheden en werkwijze worden vastgelegd; 
 

 

gelet op: 

 

 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en artikel 33b lid 1 onder c van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

 

besluit: 

 

 

(gewijzigd) vast te stellen het navolgende: 

 

“Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord ”: 
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Hoofdstuk 1: De structuur van de organisatie van de Veiligheidsregio 

 

Artikel 1 Organisatieonderdelen  

1. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een bestuurlijke samenwerking van de deelnemende 

gemeenten en de Nationale Politie, regionale eenheid Oost-Brabant, die wordt uitgevoerd 

door de volgende organisatorische onderdelen: 

a. Brandweer Brabant-Noord, verder te noemen brandweer; 

b. bureau GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Brabant Midden-

West-Noord, verder te noemen GHOR; 

c. Meldkamer Oost-Brabant, verder te noemen meldkamer; 

d. sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Brabant-Noord, verder te noemen sector 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding; 

e. cluster Bevolkingszorg Brabant-Noord, verder te noemen cluster Bevolkingszorg. 
 

2. De in lid 1 genoemde organisatorische onderdelen a t/m c hebben elk afzonderlijk een 

ambtelijke organisatie, een en ander met inachtneming van hetgeen in dit organisatiebesluit is 

geregeld. De sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en de cluster Bevolkingszorg 

maken deel uit van de ambtelijke organisatie van de Brandweer Brabant-Noord. 
 

Artikel 2 Functies 

Binnen de organisatie van de Veiligheidsregio worden onder meer de volgende ambtelijke functies 

onderscheiden: 

a. de secretaris van het bestuur;  

b. de directeur Veiligheidsregio; 

c. de commandant brandweer; 

d. de directeur Publieke Gezondheid; 

e. de eenheidschef politie; 

f. de coördinerend gemeentesecretaris; 

g. de functionaris gemeentelijke oriëntatie; 

h. de controlfunctie. 
 

Artikel 3 Veiligheidsdirectie 

1. Er is een veiligheidsdirectie die belast is met de afstemming van de werkzaamheden van het 

Gemeenschappelijk Meldcentrum en de sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de 

afstemming van de werkzaamheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 

door de brandweer, de GHOR en de Nationale Politie, de deelnemende gemeenten, de 

waterschappen en het Regionaal Militair Commando Zuid. 

2. De veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de integraliteit van de voorbereiding van de 

vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 

3. De veiligheidsdirectie bestaat uit: 

a. de directeur Veiligheidsregio (voorzitter), tevens secretaris van het bestuur en 

commandant brandweer, tevens portefeuillehouder multidisciplinaire risicobeheersing, 

operationele voorbereiding rampenbestrijding en crisisbeheersing en multidisciplinaire 

informatievoorziening; 

b. de directeur Publieke Gezondheid, portefeuillehouder GHOR, tevens plaatsvervangend 

secretaris van het bestuur en plaatsvervangend directeur veiligheidsregio; 

c. de eenheidschef politie, te weten de chef van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale 

Politie voor de regionale eenheid Oost-Brabant tevens portefeuillehouder meldkamer; 

d. de coördinerend gemeentesecretaris, die is belast met de coördinatie van de maatregelen 

en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis; 

e. de functionaris gemeentelijke oriëntatie, die is belast met de bredere oriëntatie op de 

wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever;  

f. de directeur Waterbeheersing van het waterschap Aa en Maas; 
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g. de Regionaal Militair Commandant Zuid. 

4. De veiligheidsdirectie kan voorts, al of niet in opdracht van het dagelijks bestuur adviseurs 

uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen. 
 

Artikel 4 Ambtelijke regiegroep 

1. Er is een ambtelijke regiegroep die de veiligheidsdirectie adviseert en toetst of de voorstellen 

en adviezen voldoende multidisciplinair zijn afgestemd alvorens deze aan de 

veiligheidsdirectie en/of het bestuur worden voorgelegd.  

2. De ambtelijke regiegroep bestaat uit de ambtelijke adviseurs van de leden van de 

veiligheidsdirectie zoals genoemd in artikel 3, derde lid. 
 

Artikel 5 Adoptieambtenaren 

1. Er is een overleg van adoptieambtenaren die namens de gemeenten een gezamenlijk advies 

voorbereiden voor de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden over 

voorstellen die een strategisch karakter en/of belangrijke financiële consequenties voor de 

gemeenten hebben. 

2. Als ten aanzien van beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid door het bestuur van 

de veiligheidsregio een zienswijze aan de colleges van burgemeester en wethouders en/of de 

gemeenteraden wordt gevraagd, dan brengen de adoptieambtenaren in de vorm van een 

concept college- en/of concept-raadsvoorstel advies uit.  

3. Met betrekking tot de beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid brengen de 

adoptieambtenaren tevens advies uit aan het dagelijks bestuur.  

4. De adoptieambtenaren worden door de coördinerend burgemeester afstemming 

gemeenschappelijke regelingen Brabant-Noord in overeenstemming met de gemeenten in 

Brabant-Noord aangewezen.  
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Artikel 6 Personeel 

1. Personeel in dienst van de brandweer is in dienst van het openbaar lichaam veiligheidsregio 

en volgt de rechtspositie Brandweer Brabant-Noord. 

2. De directeur Publieke Gezondheid en het personeel werkzaam bij het bureau GHOR zijn in 

dienst van de GGD Hart voor Brabant. 

3. De eenheidschef Oost-Brabant van de Nationale Politie en het personeel belast met 

bedrijfsvoeringstaken werkzaam bij de meldkamer zijn in dienst van de Nationale Politie tenzij 

anders is bepaald. Personeel, niet werkzaam bij de veiligheidsregio, dat projectmatig 

werkzaamheden verricht voor de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt door hun 

werkgever voor de looptijd van de projecten beschikbaar gesteld.  
 

Hoofdstuk 2: Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

 

Artikel 7 Taken van de organisatieonderdelen  

1. De brandweer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 

op het terrein van de brandweerzorg zoals die in artikel 3.4. van de gemeenschappelijke 

regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

2. Het bureau GHOR heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

beleid op het terrein van de geneeskundige hulpverlening zoals dat in artikel 3.5 van de 

gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

3. De meldkamer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

beleid op het terrein van de Meldkamer Oost-Brabant zoals dat in artikel 3.7 van de 

gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen. 

4. De sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding heeft als taken: 

a. het opstellen van het Regionaal Beleidsplan, het Risicoprofiel en het Crisisplan als 

bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16 van de Wet veiligheidsregio’s; 

b. het opstellen en actualiseren van rampbestrijdingsplannen, coördinatieplannen en 

regelingen met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

c. het coördineren van de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

waaronder de multidisciplinaire opleiding, training en oefening van eenheden, staven en 

kernfunctionarissen; 

d. het coördineren door de cluster Bevolkingszorg van de voorbereiding van de 

gemeentelijke bevolkingszorgtaken in het kader van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing; 

e. het op projectbasis integraal ontwikkelen en voorbereiden van overige multidisciplinaire 

plannen over crisisbeheersing, rampenbestrijding en fysieke veiligheid en de uitvoering 

hiervan te bewaken en te evalueren;  

f. de organisatie van de multidisciplinaire informatie- en communicatievoorzieningen; 

g. de organisatie van de risico en crisiscommunicatie; 
 

5. Aan de sector Bedrijfsvoering van de Brandweer zijn de volgende taken opgedragen: 

a. bestuursondersteuning voor de veiligheidsregio; 

b. juridische advisering- en control voor de veiligheidsregio; 

c. strategische advisering voor de veiligheidsregio; 

d. de ondersteuning van de brandweer op het gebied van strategische beleidsadvisering, 

juridische advisering- en control, communicatie en voorlichting en secretariële taken. 
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Artikel 8 De secretaris 

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de 
veiligheidsregio terzijde bij de uitoefening van hun taak.  

2. De secretaris draagt onverminderd de verantwoordelijkheden van de voorzitter zorg voor een 

goede, tijdige en integrale voorbereiding van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en 

het algemeen bestuur.  

3. De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de procedures die 

noodzakelijk zijn voor het besluitvormingsproces in het bestuur. Als zich hierbij problemen 

voordoen legt hij dat voor aan het dagelijks bestuur.  

4. De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten van de bestuursorganen worden vastgelegd 

en dat er presentielijsten van de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur 

worden bijgehouden.  

5. De secretaris is gerechtigd de inlichtingen in te winnen die hij voor een goede vervulling van 

zijn taak nodig heeft. 

6. De secretaris legt over de uitoefening van zijn taken als secretaris veiligheidsregio 

verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. 
 

Artikel 9 De directeur Veiligheidsregio 

1. De directeur veiligheidsregio is belast met de coördinatie van de multidisciplinaire taken van 

de veiligheidsregio.  

2. De directeur veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie.  

3. De directeur veiligheidsregio stemt de taakuitoefening op het gebied van crisisbeheersing en 

rampenbestrijding door de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de 

politiechef en de coördinerend gemeentesecretaris af zonder in hun wettelijke bevoegdheden 

ten aanzien van de taakuitoefening van deze functionarissen te treden. 

 

Artikel 10  De commandant brandweer 

1. De commandant brandweer is hoofd van de brandweer, geeft daaraan leiding en is 

verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken. 

2. De commandant is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke taken. 

3. De commandant brandweer is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire risicobeheersing, 

operationele voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en 

informatievoorziening. 

4. De commandant brandweer legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. 
 

Artikel 11  De directeur publieke gezondheid  

1. De directeur publieke gezondheid is hoofd van het bureau GHOR, geeft daaraan leiding en is 

verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken. 

2. De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke 

taken. 

3. De directeur Publieke Gezondheid legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur. 
 

Artikel 12  De eenheidschef Oost Brabant Nationale Politie 

1. De eenheidschef Oost-Brabant Nationale Politie is belast met: 

a. het beheer van de Meldkamer Oost-Brabant dat omvat de exploitatie van het gebouw en 

de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve 

van een adequate taakuitoefening. 

b. het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende 

communicatie- en informatiemogelijkheden en- voorzieningen waardoor de 

hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.  

2. De politiechef legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur. 
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Artikel 13 De coördinerend gemeentesecretaris 

1. De coördinerend gemeentesecretaris is daartoe, met instemming van de Kring van 

gemeentesecretarissen van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord, door het dagelijks bestuur aangewezen. 

2. De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de afstemming van de voorbereiding, 

waaronder planvorming, opleiding, training en oefening van de aan de gemeenten 

opgedragen rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen (bevolkingszorgtaken). 

3. De coördinerend gemeentesecretaris legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en 

rapporteert aan de Kring van gemeentesecretarissen over de uitoefening zijn of haar taken. 
 

Artikel 14  De functionaris gemeentelijke oriëntatie  

1. De functionaris gemeentelijke oriëntatie is daartoe, met instemming van de Kring van 

gemeentesecretarissen van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord, door het dagelijks bestuur aangewezen. 

2. De functionaris gemeentelijke oriëntatie is belast met de inbreng van een bredere oriëntatie op 

de wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de 

veiligheidsregio.  

3. De functionaris gemeentelijke oriëntatie legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en 

rapporteert aan de Kring van de gemeentesecretarissen over de uitoefening van zijn of haar 

taken. 
 

Artikel 15 Controlfunctie 

1. De brandweer, de GHOR en de MKOB dragen zorg voor de inrichting van de eigen 

controlfunctie en de uitvoering van de controlling van de aan hen opgedragen taken en 

werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de onder de 

verantwoordelijkheid van de betreffende organisatorische onderdelen vallende hoofdstukken 

van de programmabegroting van de Veiligheidsregio.  

2. De commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid en de politiechef zijn ieder 

afzonderlijk verantwoordelijk voor de in lid 1 genoemde rechtmatige en doelmatige uitvoering 

van de onder hun verantwoordelijkheid vallende hoofdstukken van de programmabegroting.  

3. De controller van de brandweer is, onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het 

bestuur, belast met de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van de 

programmabegroting, de management- en bestuursrapportages, de jaarrekening en het 

jaarverslag. 

4. Voor de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van het beleidskader, de   

programmabegroting, de management- en bestuursrapportages, de jaarrekening en het 

jaarverslag kan de controller van de brandweer aan de controllers van de GGD Hart voor 

Brabant en de Nationale Politie richtlijnen geven over tijdigheid, volledigheid en transparantie 

waaraan deze afzonderlijke hoofdstukken moeten voldoen. 

5. De controller van de brandweer is vanuit de rol als bedoeld in het derde en vierde lid, 

bevoegd aan het dagelijks bestuur te rapporteren over de betrouwbaarheid van de informatie 

als bedoeld in lid 4.  
   

Artikel 16 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Veiligheidsdirectie  

1. De leden van de veiligheidsdirectie zijn ieder voor zich afzonderlijk verantwoordelijk voor hun 

eigen organisatieonderdeel met het daaraan opgedragen takenpakket. 

2. De veiligheidsdirectie als geheel bevordert in onderlinge collegiale samenwerking de 

integraliteit van de organisatieonderdelen die de Veiligheidsregio vormen door:  

a. zorg te dragen voor de coördinatie van de aan hun organisatieonderdeel c.q. hun 

functionarissen opgedragen taken en voor de kwaliteit van de ambtelijke producten; 

b. een strategische visie op de organisatie te ontwikkelen, zowel ten aanzien van de 

hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling; 
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c. zorg te dragen voor een gecoördineerde en geïntegreerde inbreng van maatschappelijke 

ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling,  

-voorbereiding en -uitvoering; 

d. te bewaken dat beleidsprocessen, waar onder de budgetcyclus en beleidsplannen, 

verlopen conform door het bestuur vastgestelde kaders. 

3. De veiligheidsdirectie wijst een ambtelijk secretaris aan die de veiligheidsdirectie ondersteunt. 

4. De veiligheidsdirectie adviseert gevraagd en ongevraagd de voorzitter en het dagelijks bestuur 

van Veiligheidsregio.  

5. De veiligheidsdirectie als geheel en haar individuele leden kunnen voorstellen doen voor het 

ontwikkelen van beleid. 

6. De voorbereiding van de in lid 1 bedoelde voorstellen vindt zoveel mogelijk plaats in 

gezamenlijkheid tussen de organisatieonderdelen. 

7. Besluitvorming door de leden van de veiligheidsdirectie geschiedt bij meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Adviseurs van de veiligheidsdirectie hebben een raadgevende stem.  
 

Hoofdstuk 3: De structuur van de organisatieonderdelen 

 

Artikel 17 Sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 

1. De ambtelijke organisatie van de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding staat onder 

leiding van een sectorhoofd. 

2. In de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt voor de multidisciplinaire 

doelstellingen projectmatig samengewerkt. Hiertoe worden relevante projectplannen door de 

Veiligheidsdirectie vastgesteld op basis van het Regionaal Beleidsplan.  

3. De uitvoering hiervan geschiedt door tijdelijk beschikbaar gestelde menskracht door en 

vanwege de brandweer, de GHOR, de Nationale Politie, de in de Veiligheidsregio Brabant-

Noord samenwerkende gemeenten, het waterschap en defensie en andere openbare 

lichamen. 

4. Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de commandant brandweer 

regelen de onderlinge afstemming voor de taken die de sector Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding verricht ten behoeve van het onderdeel brandweer. 

5. Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de coördinerend 

gemeentesecretaris regelen de onderlinge afstemming van de taken die de cluster 

Bevolkingszorg verricht. 

6. De brandweer draagt vanuit het begrotingsprogramma brandweer zorg voor de huisvesting, 

ondersteuning met informatie- en communicatietechnologie en administratieve ondersteuning 

van sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. 
 

Artikel 18 Brandweer  

1. De ambtelijke organisatie van de brandweer staat onder leiding van de commandant 

brandweer en bestaat uit sectoren op het terrein van: 
Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing & rampenbestrijding, Ondersteuning 

Brandweer Processen en Bedrijfsvoering.  

2. Elke sector wordt geleid door een sectorhoofd die verantwoording aflegt aan de commandant. 

3. De sectorhoofden kunnen teams of onderdelen instellen die worden geleid door respectievelijk 

een teamleider of een coördinator die beiden verantwoording afleggen aan het sectorhoofd.  

4. De uitrukposten worden geleid door een postcommandant die rapporteren aan de teamleider 

Incidentbestrijding.  

5. De commandant brandweer en de sectorhoofden vormen het korpsmanagementteam van de 

brandweer. 

6. De commandant wijst een secretaris aan voor het korpsmanagementteam. 

7. De commandant kan, als hij dit nodig vindt, de samenstelling van het korpsmanagementteam 

wijzigen.  
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Artikel 19 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) 

1. De ambtelijke organisatie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio staat 

onder leiding van de directeur publieke gezondheid en bestaat uit het bureau GHOR. 

2. De functie en de daarbij behorende taken van de directeur publieke gezondheid zijn 

opgedragen aan de directeur van de GGD Hart voor Brabant. 

3. De uitvoering van de werkzaamheden van het bureau GHOR worden uitbesteed aan de 

GGD Hart voor Brabant. 

4. Met betrekking tot de uitvoering van de taken sluit het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord een dienstverleningsovereenkomst met de GGD Hart voor 

Brabant. 

5. In de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in lid 4, worden bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de door de GGD Hart voor Brabant te verlenen diensten, de vergoeding van de 

daartoe te maken kosten, de inrichting van het hoofdstuk taken geneeskundige hulpverlening 

in het beleidskader, de programmabegroting, de jaarrekening, het jaarverslag en 

management- en bestuursrapportage waarin rekenschap wordt gegeven voor de geleverde 

prestaties. 
 

Artikel 20 Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 

1. De uitvoering van de bedrijfsvoeringswerkzaamheden van de meldkamer wordt uitbesteed 

aan de Nationale Politie. 
Het betreft de volgende werkzaamheden:  

a. het beheer van de meldkamer dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische 

infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een 

adequate taakuitoefening. 

b. het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende 

communicatie- en informatiemogelijkheden en- voorzieningen waardoor de 

hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 

2. De functie en de daarbij behorende taken van de directeur Meldkamer zijn opdragen aan de 

politiechef. 

3. Met betrekking tot de uitvoering van de technische en bedrijfsvoeringstaken van de 

meldkamer sluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een 

dienstverleningsovereenkomst met de Nationale Politie.  

4. In de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in lid 3, worden bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de door de Nationale Politie te verlenen diensten, de vergoeding van de daartoe 

te maken kosten, de inrichting van het hoofdstuk taken geneeskundige hulpverlening in het 

beleidskader, de programmabegroting, de jaarrekening, het jaarverslag en management- en 

bestuursrapportage waarin rekenschap wordt gegeven voor de geleverde prestaties. 

5. De brandweer, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord, de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant-Zuidoost kunnen met de Nationale 

Politie overeenkomen dat medewerkers van hen werkzaamheden ten behoeve van de 

meldkamer verrichten.  

6. Met betrekking tot de uitvoering van de in lid 5 bedoelde taken sluit de Nationale Politie met de 

betreffende organisatie een dienstverleningsovereenkomst. 
7. De meldkamer heeft een managementteam bestaande uit de door de eenheidschef Oost-

Brabant Nationale Politie, respectievelijk de directeur RAV Brabant Midden-West-Noord, de 

directeur GGD Brabant-Zuidoost, de commandant Brandweer Brabant-Zuidoost en de 

commandant Brandweer Brabant-Noord aangewezen functionarissen. 

8.  Het managementteam meldkamer is belast met de afstemming van de gemeenschappelijke 

taken, informatievoorziening en huisvesting alsmede de taakuitvoering door de meldkamers 

politie, brandweer en ambulancezorg. 

9. Het managementteam van de meldkamer en rapporteert daartoe aan de eenheidschef 

Oost-Brabant van de Nationale Politie. 
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Hoofdstuk 4: Werkwijze organisatie 

 
Artikel 21  Producten jaarcyclus 
De jaarlijkse budgetcyclus kent de volgende producten: 
a. het beleidskader 
b. de programmabegroting 
c. de bestuursrapportage 
d. de jaarrekening en het jaarverslag 
 
Ter uitwerking hiervan worden de volgende documenten opgesteld: 
e. het werkplan per organisatieonderdeel 
f. managementrapportage 
 
Artikel 22 Uitwerking jaarlijkse budgetcyclus 
1. Het Algemeen Bestuur stelt het beleidskader en de programmabegroting vast en geeft het 

dagelijks bestuur daarmee opdracht om het beleid uit te voeren. 
2. De organisatieonderdelen rapporteren over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de 

programmabegroting tussentijds aan het dagelijks bestuur in het najaar via de 
managementrapportage.  

3. Het Dagelijks Bestuur rapporteert over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de 
programmabegroting tussentijds aan het algemeen bestuur in het najaar via de 
bestuursrapportage.  

4. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur over het in dat jaar 
gevoerde beleid via het jaarverslag en de jaarrekening. 

 

Artikel 23 Attributie, delegatie en mandaat 

Naast –voor zover van toepassing– de bevoegdheidsverdeling op grond van attributie en 

delegatie, zal bij de verdeling van taken en bevoegdheden in de ambtelijke organisatie het 

uitgangspunt van mandaat worden toegepast voor zover het uitvoerende taken betreft, binnen het 

kader van beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Niet expliciet gemandateerde bevoegdheden 

worden door het Dagelijks Bestuur zelf uitgeoefend. 

 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 

 

Artikel 24 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op 19 december 2019. 

2. Dit besluit vervangt het organisatiebesluit dat door het Dagelijks Bestuur op 24 oktober 2018 is 

vastgesteld. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord” 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voornoemd,  

d.d. 18 december 2019,  

 

de secretaris,       de voorzitter, 

 

 

 

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


