
 
 
 
 

 
AGP 4 ABVRBN 201911106 Ingekomen en uitgegane stukken Pagina 1 van 5 

 
 
 
 
 

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2019 Bijlage : -  

Steller : Anne Hellings Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken 

 

Algemene toelichting 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 

Briefnummer x 

Datum document 7-10-2019 

Afzender G.O. van Veldhuizen, voorzitter Dagelijks Bestuur IFV 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Zienswijze jaarplan 2020 

Korte inhoud In dit jaarplan geeft het IFV aan dat zij de komende vier jaar in totaal €3,2 miljoen uit 
eigen middelen gaan besteden aan het ontwikkelen van handelingsperspectief bij 
langdurige ontwrichting door ongekende crisis. Specifiek gaan ze onderzoek doen 
naar digitale en ontwrichting en een fysieke verstoring (waaronder overstromingen).  
Gevraagd wordt om uiterlijk 22 november zienswijze te geven op het jaarplan 2020 
van het IFV. Kernvraag hierbij is: Welke belangrijke ontwikkelingen ervaart u waar het 
IFV aan kan bijdragen? 

Behandelaar J. van Kaathoven 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 
 

Briefnummer 2019-I10389 

Datum document 16-9-2019 

Afzender J.G. Bos, inspecteur-generaal Inspectie Veiligheid en Justitie 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Aanbieding beeld Kwaliteitszorg 

Korte inhoud Naar verwachting brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid eind 2019 voor de vierde 
keer een periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing in het land, voorheen genoemd de ‘Staat van de Rampenbestrijding’. 
Uw veiligheidsregio is hiervoor betrokken bij het deelonderzoek Operationele 
prestaties en het deelonderzoek Kwaliteitszorg. 
Hierbij bied ik u het beeld van uw veiligheidsregio aan ten aanzien van het onderzoek 
‘ Kwaliteitszorg’. 
Het beeld van het onderzoek Operationele prestaties zal ik u te zijner tijd aanbieden. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10237 

Datum document 24-4-2019 

Afzender J.G. Bos, inspecteur-generaal Inspectie Veiligheid en Justitie 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Rapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen’ 

Korte inhoud De bevindingen van de Inspectie zijn neergelegd in 
het rapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen’, dat ik u 
hierbij aanbied. 
Het onderzoek toont aan dat het ontbrak aan sturing en regie op de 
bluswatervoorziening en dat er geen borging was van de activiteiten die hiermee 
verband hielden. Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan. Om hierin 
verbetering aan te brengen is het nodig dat de betrokken partijen de 
overeenkomsten en afspraken herijken en de werkwijze in de praktijk hierop 
aanpassen. Hierbij is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de brandweer en 
het waterbedrijf. 
Uit meerdere perspublicaties is inmiddels duidelijk geworden dat de brand in de kerk 
voor een aantal gemeenten aanleiding is de eigen bluswatervoorziening nader in 
ogenschouw te nemen. Ik doe hierbij de oproep aan u om dit eveneens te doen en 

Voorstel     

AGP 4      
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daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Ik verzoek u mij uiterlijk 1 november 
2019 schriftelijk te berichten over de uitkomsten. 

Behandelaar Peter Bandsma 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10244 

Datum document 3-7-2019 

Afzender Dagelijks Bestuur Waterschap Aa en Maas 

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Ontwerp Calamiteitenplan Aa en Maas 

Korte inhoud Waterschap Aa en Maas heeft het calamiteitenplan geactualiseerd. Op dit moment 
ligt er een ontwerpplan, waarover ambtelijk reeds afstemming met uw 
beleidsmedewerker heeft plaatsgevonden. Voor wij tot de definitieve vaststelling van 
het plan overgaan, stellen wij u in de gelegenheid op dit ontwerpplan te reageren, 
zoals ook artikel 5.29 lid 3 van de Waterwet voorschrijft. Uw eventuele reactie zien wij 
graag voor 9 september 2019 tegemoet. 

Behandelaar Ruud Huveneers 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10264 

Datum document 4-7-2019 

Afzender ir. P.Th. Gelton directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Loonbijstelling 2019 en meerjarige bedragen BDuR 

Korte inhoud Loonbijstelling 2019 VRBN: € 106.064 
Te verwachten bijdrage 2020 VRBN: 5.998.817 

Behandelaar Michiel Glaudemans 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10275 

Datum document 3-7-2019 

Afzender L. Banser, Deloitte Accountants 

Geadresseerde Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant 
Noord 

Onderwerp Accountantsverslag 2018 

Korte inhoud Onlangs hebben wij de accountantscontrole afgerond van de jaarrekening 2018 van 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noor). Deze controle heeft 
tot doel een onafhankelijk oordeel uit te brengen omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening en het rechtmatig handelen van VRBN overeenkomstig de bepalingen 
van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 
In aansluiting op deze controle doen wij u hierbij het accountantsverslag toekomen. In 
dit verslag brengen wij de belangrijkste aspecten van de jaarrekening en onze 
werkzaamheden onder uw aandacht. Het concept van het accountantsverslag is op 
28 mei 2019 met uw financieel management afgestemd. 

Behandelaar Michiel Glaudemans 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10268 

Datum document 9-7-2019 

Afzender L. Banser, Deloitte Accountants 

Geadresseerde Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant 
Noord 

Onderwerp Controleverklaring jaarrekening 2018 

Korte inhoud Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 3 juli 2019 bij de jaarrekening 2018 van 
uw gemeenschappelijke regeling. 

Behandelaar Erik van Creij 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10317 

Datum document 23-7-2019 

Afzender Mevrouw drs. A. Kroeskamp, Wnd. Directeur Bestuur, Financien en Regio's 
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Geadresseerde Algemeen en Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Medewerking verdeelonderzoek gemeentefonds 

Korte inhoud De uitkering uit het gemeentefonds is een bepalende factor in de lokale financiën. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van 
Financien (hierna: fondsbeheerders) werken samen met gemeenten en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een nieuwe verdeling van de algemene 
uitkering in het gemeentefonds. 
De fondsbeheerders vragen u daarom medewerking te verlenen aan het kwantitatief 
onderzoek. Deze oproep wordt door gemeenten en de VNG ondersteund. Het 
onderzoeksbureau Cebeon zal uw organisatie benaderen met een concreet verzoek 
om informatie. 
Verzoek tot medewerking 

Voor het onderzoek worden zowel gemeenten (circa 100 gemeenten) als 
verschillende samenwerkingsverbanden benaderd. Uw organisatie is een van de 
circa 50 omgevingsdiensten of veiligheidregio's. 

Behandelaar Michiel Glaudemans 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10337 

Datum document 5-8-2019 

Afzender mw. drs. Andree van Es Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie en 
drs. Jeroen Vervliet Voorzitter Blue Shield Nederland 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Samenwerking veiligheids- en erfgoedsector 

Korte inhoud Tijdens een grootschalige crisis zoals een overstroming of kleinschaliger, een brand, 
zijn niet alleen mensen en dieren in gevaar, maar ook kunstvoorwerpen, 
monumenten, archieven en historisch waardevolle interieurs. We willen voorkomen 
dat die beschadigd raken of erger, verloren gaan.  
Wij willen graag, samen met u, verkennen waar een versterking kan plaatsvinden 
tussen de erfgoedsector en de veiligheidsregio's en hoe dit te realiseren. Ook om het 
onderwerp landelijk hoger op de agenda te krijgen. Uw betrokkenheid kan het verschil 
maken. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  
Alle VR’s hebben deze brief van Unesco ontvangen. Afgesproken is door de (raad 
voor Brandweercommandanten) RBC dat deze brief naar programmaraad gaat voor 
een collectief antwoord. 

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10344 

Datum document 15-8-2019 

Afzender E.J. van den Broek, Kolonel der Genie 

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Functiewisseling Regionaal Militair Commandant Zuid 

Korte inhoud De afgelopen maanden ben ik door ziekte niet in staat geweest mijn functie als 
Regionaal Militair Commandant Zuid uit te voeren. Dit heeft mij doen besluiten om 
mijn functie terug te geven. 
Mijn opvolger is Kolonel Leo de Lange. Op 20 augustus zal ik mijn functie aan hem 
overgedragen. 

Behandelaar Kitty Poort 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10396 

Datum document 22-8-2019 

Afzender Peter Neuteboom, Hoofd Inspecteur Politie en Crisisbeheersing, Ministerie van 
Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid 

Geadresseerde Voorzitters en directeuren Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Plan van aanpak onderzoek crisiscommunicatie 112 en uitvraag documenten 

Korte inhoud Ter informatie stuur ik u het plan van aanpak toe. 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen ontvangt de Inspectie graag, indien 
beschikbaar, van u de documenten die te maken hebben met uitval van het 
noodnummer 112 en betrekking hebben op uw veiligheidsregio voor 17 september 
2019. 

Behandelaar Paul de Vet 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  
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Kopie Opvraagbaar 

 
 

Briefnummer 2019-I10193 

Datum document 18 juni 2019 

Afzender Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, Coördinerend burgemeester 

Geadresseerde bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-
en) in Brabant-Noord 

Korte inhoud Jaarlijks krijgt u van ons een brief over het afstemmingsproces tussen gemeenten en 
GR-en in Brabant-Noord. Met deze procesafspraken stemmen we de planning & 
controlcyclus van samenwerkingsverbanden in deze regio en haar deelnemers 
(hoofdzakelijk gemeenten) af. 
Wij vragen u deze planning als uitgangspunt te gebruiken bij het plannen van uw 
bestuursvergaderingen. Dat is nodig om (met name) de gemeenteraden de 
gelegenheid te kunnen bieden hun kaderstel-lende rol te kunnen waarmaken. Verder 
zorgt de planning ervoor dat de gemeenschappelijke regelingen voldoende tijd 
hebben om de zienswijzen op de kadernota's in de conceptbegrotingen te verwerken. 
Wij adviseren de AB-leden en betreffende contactambtenaar van de GR om de GR 
tijdig te informeren over de zienswijze die de raad heeft uitgebracht. 

Behandelaar Erik van Creij 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 

 

Briefnummer 2019-I10181 

Datum document 14-6-2019 

Afzender Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren 

Geadresseerde bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord 

Onderwerp Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg 

Korte inhoud Mede namens de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg nodigen wij u uit om 
kennis te nemen van het 'Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 
Boxtel en Tilburg'. Deze vindt u onder Documenten' op de webpagina 
www.haaren.nl/herindeling. 

Behandelaar Carolien Reitsma 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen  

Kopie Opvraagbaar 
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UITGEGANE STUKKEN 
 

Briefnummer 2019-U4506 t/m 2019-U4508 

Datum document 11 juli 2019 

Afzender voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Geadresseerde  Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer ir. J.M. Osinga 

 Directeur-Generaal Gezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, mevr. drs. A. Berg 

 de voorzitters van Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Midden- en West-
Brabant 

 de voorzitters van de GGD-en Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-
Zuidoost. 

 Ministeries van Economische zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit Regioambassadeur Brabant & Limburg 

Onderwerp Integrale aanpak eikenprocessierups 

Korte inhoud De verspreiding van de eiken- en dennenprocessierupsen zal in de komende jaren 
verder toenemen. Daarmee is het zeer wenselijk dat de preventie, de bestrijding en 
de informatievoorziening met ingang van het komend seizoen integraal en met kracht 
zal worden ingezet. Alleen dan kan grootschaliger overlast, ongerustheid van 
inwoners en overbelasting van het zorgsysteem worden voorkomen. Inzet van 
uitsluitend de gemeenten en coördinatie door de veiligheidsregio’s is hiervoor 
onvoldoende. Een effectieve bestrijding vraagt om een brede en landelijke aanpak, 
waarbij ook natuurbeheerders worden betrokken.  
Wij zijn ons ervan bewust dat voor dit type problemen nog geen bestuurlijke 
netwerkkaart is geformuleerd in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
Het risico op explosieve verspreiding van de eikenprocessierups neemt van jaar tot 
jaar toe en er is vraag naar landelijke regie op preventie en bestrijding. In breder 
verband en zeker in de Veiligheidsregio Brabant-Noord ontstaat hieraan grote 
behoefte. Ik verzoek u om vanuit de rijksoverheid deze regie te voeren. Graag 
verneem ik uw visie hierop en welke aanpak u voor ogen staat. Vanzelfsprekend ben 
ik graag bereid tot een nadere toelichting en kunt u op mijn medewerking rekenen. 

Behandelaar Kees Boot 

Voorstel  Voor kennisgeving aannemen 

Kopie Opvraagbaar  

 

Procesgang 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 2 oktober 2019 

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 6 november 2019 

 

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

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit  

 
 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  …………… 
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 11 juni 2019. 

Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), drs. H.A.G. Hellegers, mw. drs. W. van Hees, drs. L.H.J. Verheijen, mw. drs. M.J.H. 

van Schaijk, mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. A.D. Heil, ing. C.J.W.L. Pors MCDM en C.Q. Boot MSM (verslag). 

 

Afwezig met bericht van verhindering: mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mr. W.A.G. Hillenaar,  mr. J.J. Smilde, kolonel E. van 

den Broek en mr. drs. J. Knopper. 

 

Agenda

nr. 

Onderwerp  

1. Opening  Opening 17.40 uur 

Hartelijk welkom voor Carlo Pors manager brandweerzorg Veiligheidsregio Brabant-

Noord.  

 

2 Ingekomen en uitgegane 

stukken & Mededelingen 

Bestuur 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan. 

 

Mededelingen: 

 

Veiligheidsberaad 14 juni 2019 

 

De voorzitter meldt dat in de komende vergadering van het Veiligheidsberaad het door 

professor Verburg van de Radbouduniversiteit opgestelde advies over de strijdigheid 

van de rechtspositie brandweervrijwilligers met de Europese Deeltijdrichtlijn zal worden 

besproken. Deze problematiek kan een grote impact krijgen op het stelsel van 

vrijwilligers. Het Veiligheidsberaad stelt voor om een commissie op korte termijn te laten 

onderzoeken of het mogelijk is om onderscheid te maken in de taken, organisatie en 

rechtspositie van vrijwilligers ten opzichte van die van beroepsbrandweerpersoneel. 

Mocht een volledige gelijkschakeling van de rechtspositie van beroeps en vrijwilligers 

onvermijdelijk worden, moet rekening worden gehouden met landelijke meerkosten ad 

circa € 55 miljoen. In oktober en eind 2019 worden de uitkomsten van het voorgestelde 

onderzoek verwacht en kunnen de besturen van de veiligheidsregio’s en het 

Veiligheidsberaad zich beraden hoe deze naar de taken, organisatie en rechtspositie 

van de brandweer in de 25 veiligheidsregio’s kunnen worden vertaald.  

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat geen voorbarige conclusies over de toekomstige 

rechtspositie van brandweervrijwilligers moeten worden getrokken. Belangrijk is om nu 

eerst de uitkomsten van het landelijke onderzoek af te wachten. 

 

De voorzitter meldt dat naar aanleiding van het rapport “Bouwen aan vertrouwen” over 

de modernisering van Brandweer Amsterdam-Amstelland wordt voorgesteld om een 

landelijke commissie te laten onderzoeken in hoeverre de taken en organisatie van de 

beroepsuitrukdienst bij de brandweer op een andere wijze kunnen worden ingevuld.  

 

Tenslotte wordt voorgesteld te onderzoeken in hoeverre de Wet Normalisering 

Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) wel of niet van toepassing moet worden verklaard 

op de veiligheidsregio’s, aldus de voorzitter. Hangende de uitkomsten van dit  

onderzoek zal de doorvoering van de WNRA bij de veiligheidsregio’s vooralsnog 

worden uitgesteld, aldus de voorzitter. 

 

Stand van zaken totstandkoming en besluitvorming concept-beleidsplan 2020 – 

2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

Mevrouw Van Schaijk licht toe dat op basis van de Beleidsagenda 2020 – 2023 in de 

maanden juli – augustus 2019 een beknopt concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de 

concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 op hoofdlijnen zal worden opgesteld. Op 27 juni 

zal een start-ontbijtbijeenkomst met de kolommen en veiligheidspartners worden 

gehouden. In juni en juli worden daartoe bij hen informatie en wensen opgehaald. 

De concept-documenten zullen uiteraard de gebruikelijke advieslijn veiligheidsdirectie, 

contactambtenaren adoptiegemeenten en Financiële Commissie volgen en op 9 

oktober aan het Dagelijks Bestuur en op 6 november aan het Algemeen Bestuur 

worden voorgelegd. In november en december kunnen de burgemeesters over de 

concept-documenten het wettelijk verplichte overleg voeren met hun gemeenteraden. 

De vaststelling van het Beleidsplan 2020 – 2023 en de Ontwikkelagenda 2020 – 2021 

door het Algemeen Bestuur is voorzien in januari 2020. 

 

Gesprek Commissaris van de Koning met voorzitter, vice-voorzitter en secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord op 20 juni 2019 

 

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat het gesprek voortvloeit uit de toezichthoudende 

rol van de Commissaris op het functioneren van de veiligheidsregio. De Commissaris 

wil hierbij blijkens zijn ambtelijk adviseur met name het accent bij de verantwoording 

over het verleden leggen. De veiligheidsregio wil ook graag het vizier op de toekomst 

richten. 

 

De heer Verheijen stelt voor om vanuit de veiligheidsregio onderwerpen aan te dragen 

voor het Rijksherenoverleg van de Commissaris van de Koning. 

 

De heer Hellegers stelt voor de afstemming tussen de Gedeputeerde Veiligheid en de 

veiligheidsregio met de Commissaris te bespreken. 

 

Terugkoppeling vergadering Veiligheidsdirectie 20 mei 2019 

 

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat onder andere de Ontwikkelagenda Raad 

directeuren veiligheidsregio’s (RDVR), proces operationalisering Beleidsagenda 2020 – 

2023 en Terrorismegevolgbestrijding (TGB) zijn besproken. 

 

Effecten en resultaten januari – maart 2019 Programma Industriële Veiligheid 

 

Het beeldverslag dat met de vergaderstukken is meegezonden geeft een indruk van de 

gerealiseerde effecten in het eerste kwartaal 2019 van het Programma Industriële 

Veiligheid aldus mevrouw Van Schaijk. 

 

Vervolg presentatie “Droogte – Een (nieuw) aandachtspunt voor de 

veiligheidsregio?" van Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas in vergadering 

Algemeen Bestuur 3 april 2019 

 

De heer Verheijen stelt voor om nadere afspraken te maken over handelingspers-

pectieven met betrekking tot langdurige droogte, extreme wateroverlast, blauwalg, 

botulisme en legionella. Onderzocht moet worden wat de gevolgen van extreem weer 

voor de veiligheid van burgers en voor de taakuitvoering door de veiligheidsregio 

betekenen. Het verdient aanbeveling om de verschillende scenario’s en handelings-

perspectieven aan een bestuurlijke toets door enkele burgemeesters te onderwerpen.  
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Agenda

nr. 

Onderwerp  

Mevrouw Van Schaijk deelt mee inmiddels overleg te hebben gehad met algemeen 

directeur Piet Sinnema en directeur watersystemen en keringen Leo Smit over de wijze 

waarop Waterschap Aa en Maas en de veiligheidsregio wederzijdse wensen en 

behoeften op het gebied van extreem weer het beste kunnen afstemmen.  

 

De voorzitter heeft behoefte aan een portefeuillehouder extreem weer.  

 

De dames Van Schaijk en Van Esch stellen voor om de heer Hillenaar te vragen het 

portefeuillehouderschap extreem weer op zich te willen nemen. Daarmee is dan tevens 

de afstemming met de GGD geborgd. 

 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de heer Hillenaar te vragen om het 

portefeuillehouderschap extreem weer op zich te willen nemen.  

 

Droogte- en natuurbrandbestrijding Loonse en Drunense Duinen 

 

Mevrouw Van Hees deelt mee dat onder leiding van de burgemeester van Loon op 

Zand tot nu toe nog niet erg concrete plannen worden gemaakt in het kader van de 

droogte- en natuurbrandbestrijding. Jammer genoeg wordt hierbij geen verbinding 

gelegd naar de beide veiligheidsregio’s. 

 

Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 

 

De uitwerking van het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant dat momenteel op 

initiatief van het Regionaal Veiligheidsoverleg Oost-Brabant wordt opgesteld vraagt op 

onderdelen de medewerking van de veiligheidsregio. Tot nu toe is de veiligheidsregio 

hiertoe nog niet door het Regionaal Veiligheidsoverleg benaderd, aldus mevrouw Van 

Schaijk. 

 

De voorzitter adviseert hiertoe contact met secretaris Ger Scheffer van het Regionaal 

Veiligheidsoverleg Oost-Brabant te leggen. 

 

2b Mededelingen Politie Nieuwe governance Meldkamer Oost-Brabant vanaf 2020 

 

De heer Heil laat weten dat wordt gewerkt aan een nieuwe governance voor de 

Meldkamer Oost-Brabant na overdracht van organisatie en beheer aan de onder de 

Nationale Politie ressorterende Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Deze 

overdracht wordt voorzien per 1 januari 2020. 

 

2c Mededelingen Hoofdofficier 

van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d Mededelingen Brandweer Interregionale samenwerking en afstemming 

 

De heer Pors deelt mee dat gesprekken gaande zijn over samenwerking met de 

Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Limburg-Noord. Bij Gelderland-Zuid gaat het om 

bijstandsverlening door Brabant-Noord op het gebied van levensreddend duiken. 

Hierover zal binnenkort in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid worden gesproken. Bij Limburg-Noord gaat het om het verzorgen van 

brandbestrijding en technische hulpverlening door de post Oeffelt in aangrenzend 

gebied van de Gemeente Gennep. Zodra deze afspraken concreet zijn zullen ze 
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uiteraard aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. 

 

Met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn gesprekken gaande over het 

maken van afspraken over de kazernevolgordetabel bij brandbestrijding en technische 

hulpverlening en de afstemming van de onderlinge operationele samenwerking. Voor 

wat dit laatste betreft is ook de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betrokken, aldus de 

heer Pors. 

 

Uitvoering onderzoek brandkranen 

 

Tot slot meldt de heer Pors dat ter uitvoering van het verzoek van de Inspectie Justitie 

en Veiligheid naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk in Amstelveen de 

beschikbaarheid, bereikbaarheid en het onderhoud aan brandkranen in Brabant-Noord 

in kaart worden gebracht. 

 

Overlijden en crematie Rico van Dinther 

 

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat op 6 juni ploegchef  24-uursdienst ’s-Hertogen-

bosch en postcommandant Vrijwilligers ’s-Hertogenbosch Rico van Dinther is 

overleden. Rico is 30 jaar bij Brandweer Brabant-Noord en Brandweer ’s-Hertogen-

bosch in dienst geweest. Tijdens de bijeenkomst in Vlijmen op 12 juni zal met 

brandweerbetrokkenheid afscheid van Rico worden genomen. 

  

2e Mededelingen GHOR LCMS-GZ 

 

Mevrouw Van Esch deelt mee dat sedert week 23 GHOR en GGD zijn aangesloten op 

LCMS - Geneeskundige Zorg. 

 

Landelijke zoönose-oefening 2021 

 

Mevrouw Van Esch deelt mee onlangs een gesprek te hebben gehad met de 

Commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van de ministeries van LNV en 

EZK over de in 2021 in Brabant te organiseren landelijke zoönose-oefening. 

 

2f Mededelingen 

Rampenbestrijding & 

Crisisbeheersing 

Invulling vacatures ROL-functie Operationeel Leider (OL) 

 

Mevrouw Van Schaijk deelt mee vanaf september 2019 naar verwachting in 2, mogelijk 

zelfs 3 vacatures voor de ROL-functie Operationeel Leider door niet-brandweer-

functionarissen zal worden voorzien. 

 

Convenant inzake de Calamiteiten Coördinator (CaCo) met de Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost 

 

Mevrouw Van Schaijk meldt dat op korte termijn een convenant met de Veiligheids-

regio Brabant-Zuidoost over de Calamiteitencoördinator zal worden gesloten. In 

samenhang daarmee zal ook de werving voor de CaCo worden gestart. 

 

Concept-regiobeeld Brabant-Noord Inspectie Justitie en Veiligheid 

 

Mevrouw Van Schaijk meldt dat de Inspectie Justitie en Veiligheid onlangs het 

concept-regiobeeld Brabant-Noord, Operationele Prestaties en Kwaliteitszorg, in het 
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kader van hoor en wederhoor heeft toegezonden. De door de inspectie toegepaste 

kwantitatieve onderzoeksmethode heeft landelijk een zodanig resultaat opgeleverd dat 

de veiligheidsregio’s zich hierin niet herkennen. Na overleg met de Raad directeuren 

veiligheidsregio’s heeft de hoofdinspecteur besloten zich te beraden om de 

onderzoeksrapportages in een voor de veiligheidsregio’s acceptabele wijze uit te 

brengen. Zodra de eindrapportage naar verwachting eind dit jaar beschikbaar is zal 

deze aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.  

 

Evaluatie optreden in het kader van SGBO en GRIP 1 bezetting varkenshouderij 

Boxtel 

 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat zij onlangs met burgemeester Naterop van Boxtel 

het optreden in het kader van SGBO en GRIP 1 tijdens de bezetting van de 

varkenshouderij in Boxtel op 13 mei 2019 te hebben geëvalueerd.  

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s  

 

Op 16 mei 2019 heeft een gesprek met Onno Hoes (waarnemend burgemeester 

Haarlemmermeer en vertegenwoordiger Veiligheidsberaad), de heer Mikkers, de heer 

Houben en de heer Arts (namens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) en de directeur 

Veiligheidsregio Brabant-Noord plaatsgevonden over de evaluatie van de Wet 

veiligheidsregio’s, aldus mevrouw Van Schaijk. 

 

2g Mededelingen 

Bevolkingszorg 

Kwantitatieve capaciteitsinvulling bevolkingszorg gemeenten  

 

Mevrouw Van Schaijk deelt namens de heer Timmermans mee dat in de volgende 

vergadering van het Dagelijks Bestuur een overzicht zal worden geagendeerd met 

betrekking tot de capaciteitsinvulling bevolkingszorg door de gemeenten in Brabant-

Noord. 

 

2h Mededelingen Waterschap 

Aa en Maas 

Langdurige droogte 

 

De heer Verheijen deelt mee dat als gevolg van de langdurige droogte en 

achterblijvende regenval de schaarsteverdelingsmaatregelen met betrekking tot het 

oppervlaktewater van kracht blijven. Als op korte termijn niet voldoende regen valt 

zullen verdere ingrepen ook als gevolg van de teruglopende waterkwaliteit bij hogere 

temperaturen noodzakelijk worden. 

2i Mededelingen Defensie  De voorzitter verzoekt een kaartje aan kolonel Van den Broek te sturen en hem een 

spoedig herstel te wensen. 

  

3a. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 3 april 

2019 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de 

vergadering op 3 april 2019 conform concept vast. 

3b. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 17 april 

2019 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de 

vergadering op 17 april 2019 conform concept vast. 

  TER BESLUITVORMING 
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4. Toezichtsverslag informatie 

en archiefbeheer 2018 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande 

beslispunten en dit voorstel ter kennisname te agenderen voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur op 3 juli 2019: 

1. kennis te nemen van het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer over 2018 

d.d. 21 mei 2019 (bijlage 1); 

2. in te stemmen met de reactie op het toezichtsverslag (bijlage 2); 

3. het toezichtsverslag, de reactie daarop en de archiefverordening aan te bieden 

aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Toelichting: - 

  TER BESPREKING 

5. Nota van zienswijzen 

uitgebracht door de 

gemeenteraden in Brabant-

Noord op: 

- Actualisatie Risicoprofiel 

2018 Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 

- Beleidsagenda 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 2020 - 2023 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met de bijgestelde reacties 

op de ingediende zienswijzen en deze Nota van zienswijzen ter vaststelling voor te 

leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 3 juli 2019. 

 Toelichting De heer Hellegers merkt op dat de Beleidsagenda 2020 – 2023 het resultaat is van 

uitvoerig overleg en daarbij bereikt commitment. Blijkens de ingediende zienswijzen zijn 

sommige gemeenteraden nu toch wat terughoudend om zich volledig aan de ambities 

te willen verbinden. 

 

Mevrouw Van Hees stelt voor om in de reactie van het Dagelijks Bestuur op de 

ingediende zienswijzen mee te nemen dat bij de realisatie van de beleidsagenda niet bij 

voorbaat een beroep op aanvullende financiële middelen zal worden gedaan. Opgave 

voor de veiligheidsregio is om de af te spreken resultaten met een zo minimaal 

mogelijke inzet van publieke financiële middelen te realiseren. Daarbij geldt dat voor 

bekostiging van nieuw beleid eerst wordt gekeken in hoeverre bestaand beleid kan 

vervallen en de vrijkomende middelen opnieuw kunnen worden ingezet.  

 

6. Stand van zaken tot dusver 

door gemeenteraden 

ingediende zienswijzen op 

het voorstel tot 

resultaatbestemming 2018 

en de concept-

programmabegroting 2020 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de omstandigheid dat op dit moment 

nog geen zienswijzen van gemeenteraden op het voorstel tot resultaatbestemming 

2018 en de concept-programmabegroting 2020 zijn ontvangen. 

Toelichting: - 

  TER INFORMATIE 

7. Regionalisering FLO-kosten Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het voorstel dat op 3 

juli 2019 ter bespreking aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd met de 

volgende uitgangspunten: 

1. om met ingang van 1 januari 2020 de kosten van Functioneel Leeftijdsontslag 

(FLO) regionaal te bekostigen; 

2. te kiezen voor verdeelmodel 3 waarbij: 
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a. de inwonerbijdrage over de periode 2021 – 2045 zal toenemen met € 0,54 per 

inwoner, per deelnemende gemeente (inclusief ’s-Hertogenbosch); 

b. de gemeente ’s-Hertogenbosch koopt de opgebouwde werknemersrechten 

FLO tot aan 1 januari 2011 middels een eenmalige bijdrage af, zijnde een 

bedrag van € 3.119.178;  

3. de financiële gevolgen hiervan te verwerken in het Beleidskader 2021 en de 

daarop volgende Programmabegroting 2021. 

 

 Toelichting: De voorzitter licht toe dat dankzij de eenmalige afkoop van opgebouwde 
werknemersrechten FLO tot aan 1 januari 2011 door ’s-Hertogenbosch deze gemeente 
met ingang van 2021 hetzelfde bedrag per inwoner als de andere gemeenten aan de 
veiligheidsregio betaalt.  
 

8. Rondvraag  Voorzitterschap Regionaal Beleidsteam 
 
De heer voorzitter refereert aan de training voorzitter RBT die op 13 september 2019 
zal worden gehouden. De heer Mikkers geeft aan behoefte te hebben aan een gesprek 
met de leden van het Dagelijks Bestuur over de uitvoering van het voorzitterschap RBT. 
 
Sluiting: 19.00 uur 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 2 oktober 2019, 

de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

drs. M.J.H. van Schaijk drs. J.M.L.N. Mikkers 
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Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 2 oktober 2019 

Bijlage

(n) : 1 

Steller : 

 

R. Staal 

J. van Kaathoven Onderwerp : Locatiekeuze nevenvestiging – steunpunt Oost 

 
Aanleiding 
Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de 
Visie op Huisvesting kantoorlocaties Brandweer Brabant Noord vastgesteld. In deze visie wordt 
uitgegaan van een hoofdlocatie gelegen aan het “Veiligheidsplein” in ’s-Hertogenbosch en de 
vestiging van een nevenlocatie tevens logistieke steunpunt in de driehoek Mill, Uden en Zeeland. 
Verder is in deze visie meegenomen dat het zeer wenselijk is dat de nevenlocatie Oost gekoppeld 
zal zijn/blijven aan een operationele kazerne.  

 
In eerste instantie was het de bedoeling dat de nevenlocatie in combinatie met de 
brandweerkazerne in Uden gerealiseerd zou worden. De gemeente had een perceel in eigendom 
waar de brandweer haar activiteiten zou kunnen ontplooien. Echter, door de combinatie met de 
nieuwbouw van het politiebureau van Uden en de gewijzigde uitgangspunten van de nieuwbouw 
van de brandweerkazerne in Uden was het niet mogelijk om dit op het beschikbare perceel te 
realiseren. Dit betekende dat er opnieuw gezocht moest worden naar een geschikte nevenlocatie. 
 
Benodigde ruimte 
Er is een programma van ruimte (PVR) opgesteld voor de nevenlocatie. De op locatie uitgevoerde 
werkzaamheden zijn uiteenlopend. Er is ruimte voor kantoorflexplekken, een 
ademluchtwerkplaats, logistieke opslag, een autoherstel werkplaats, een arbeidshygiëne- en 
kledingwasruimte en een opleidingsruimte voor vakbekwaam worden en blijven. De 
ruimtebehoefte betreft een minimale perceelgrootte van ruim 7100 m². Dit is de benodigde 
perceelgrootte zonder een uitrukpost. Inclusief een uitrukpost bedraagt de ruimtebehoefte 
9100m2.  
 
Keuze 
De afgelopen maanden zijn een 9-tal locaties vanuit diverse gemeenten aangedragen voor de 
bouw van een nieuw steunpunt in het oosten van onze regio. Na beoordeling zijn er uiteindelijk 3 
locaties overgebleven die als vestigingsplaats voor de nevenlocatie in aanmerking zouden kunnen 
komen. Daar waar percelen zijn aangeboden voor zowel de bouw van de nevenlocatie, als de 
bouw van een nieuwe uitrukpost, is er aanvullend onderzoek gedaan naar onder andere de 
consequenties voor opkomsttijden.  
 
In een beoordelingsmatrix zijn vervolgens de eisen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
inclusief het aanvullende onderzoek, samengevat en zijn de beschikbare locaties op deze eisen 
beoordeeld. Uiteindelijk is de locatie Voederheil in het dorp Zeeland als beste beoordeeld. Het 
gevolg hiervan is dat ook de kazerne Zeeland hiervoor verplaatst moet worden. In het 
huisvestingsplan 2020 – 2023 is rekening gehouden met de renovatie van de kazerne Zeeland. De 
kazerne stamt uit 1982 en is in 2022 volledig afgeschreven.  
 
 
Tijdspad 
Om de brandweerzorg in Zeeland en omgeving te garanderen is – in overleg met de gemeente 
Landerd – afgesproken dat de huidige kazerne gehandhaafd blijft totdat de nevenvestiging/nieuwe 
kazerne Zeeland in gebruik is genomen.  
 

Besluit 
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De verwachting is dat de voorbereidingen voor de realisatie van de bouw de 2e helft van 2019 en 
2020 in beslag zullen nemen. Zonder wezenlijke tegenslagen is de planning dat het nieuwe pand 
eind 2022 in gebruik kan worden genomen. Voor het perceel aan de Voederheil moet nog een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.  
 
Na de realisatie van de nevenlocatie in 2022 zullen de logistieke- en onderhoudswerkzaamheden, 
uitgevoerd in de post Oss, en het voertuigonderhoud, uitgevoerd in de post Uden, naar deze 
locatie verplaatst worden. 
 
Projectorganisatie 
Voor de realisatie van de nevenlocatie wordt een projectorganisatie opgestart. Binnen de 
projectopzet gaat gewerkt worden met een stuurgroep en een projectgroep met daaronder een 
aantal werkgroepen. In deze werkgroepen zijn de afdelingen en teams vertegenwoordigd die hun 
werk gaan vinden in dit steunpunt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor de post 
Zeeland die met een gebruikersgroep deel zal nemen aan dit project. 

Financiële consequenties en benodigd investeringsbudget  

Voor de realisatie van de bouw van de nevenlocatie en de renovatie van de post Zeeland is een 
investeringsbudget opgenomen in de begroting van 2020. Voor de nieuwbouw van de 
nevenlocatie worden deze budgetten samengevoegd.  
 
Het totale investeringsbudget voor de post Zeeland en de nevenlocatie komt daarmee op € 6.6 
miljoen inclusief BTW en is daarmee taakstellend. Dit budget is bestemd voor de bouw van de 
nevenvestiging én voor de bouw van de nieuwe kazerne in Zeeland. In de meerjarenbegroting is 
dekking aanwezig voor deze investering.  
 
In het investeringsbudget voor de nevenvestiging en de kazerne Zeeland is de aankoop van het 
bouwperceel niet meegenomen. Met de gemeente Landerd is in eerste instantie onderzocht of een 
erfpacht mogelijk was. In die gesprekken heeft de gemeente aangegeven dat zij de voorkeur 
geven aan ‘verkoop’. In de overdracht van de brandweerkazernes is echter afgesproken dat de 
bijbehorende grond ‘om niet’ overgaat. In overleg met de gemeente Landerd is uiteindelijk 
gekozen voor een oplossing waarbij de veiligheidsregio wel betaalt voor het deel van het perceel 
wat extra benodigd is voor de nevenvestiging, en daarmee niet voor het gedeelte dat gebruikt 
wordt voor de kazerne1.  
 
Door de koop van het perceel is een extra investering van € 1.031.000 noodzakelijk,  welke niet 
was voorzien. De daaruit voortkomende jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 15.0002 en zijn ook 
niet voorzien. De veiligheidsregio zal binnen de meerjarenbegroting zorgen voor dekking van deze 
hogere jaarlijkse lasten. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage dus niet. 
 
In de nieuwe situatie zijn de volgende investeringsbudgetten beschikbaar voor: 1) de 
nevenvestiging plus de nieuwbouw van de kazerne Zeeland en 2) de aankoop van het perceel aan 
de Voerderheil: 
 

Investering Jaarschijf Budget 

Post Zeeland + Nevenlocatie: nieuwbouw 2019  €    6.582.000  

Aankoop perceel Zeeland 2019 €    1.031.000 

 
Besluit Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord:  
Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering op 2 oktober 2019 het volgende besloten: 
1. In te stemmen met de locatiekeuze voor de nevenvestiging –steunpunt Oost aan de 

Voederheil in Zeeland. 
2. In te stemmen met de nieuwbouw van de kazerne Zeeland aan de Voederheil in Zeeland.  

                                                      
1 Onder voorbehoud van instemming DB/AB VRBN. 
2 Op de boekwaarde van de ondergrond vinden geen afschrijvingen plaats. Wel wordt er rente 
toegerekend. 
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3. Te besluiten tot het beschikbaar stellen van het investeringsbudget van € 6.582.000 inclusief 
BTW voor de bouw van zowel de nevenvestiging - steunpunt Oost als voor de bouw van de 
brandweerkazerne Zeeland aan de Voederheil. 

4. Te besluiten tot het beschikbaar stellen van het investeringsbudget ad € 1.031.000 inclusief 
BTW voor de aankoop van het perceel voor de Nevenvestiging – steunpunt Oost aan de 
Voederheil. 

5. De aanpassing van het investeringsbudget voor de bouw te verwerken in de 
bestuursrapportage 2019 (reeds gedaan) en het nieuwe investeringsbudget voor aankoop van 
het perceel aan de Voederheil te verwerken in de in de bestuursrapportage 2019 (wordt 
gedaan na de vergadering van het Dagelijks Bestuur). 

6. Dit voorstel inclusief de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten ter kennisname aan te 
bieden aan het Algemeen Bestuur. 

 
 

Processtappen: Datum 

Ondernemingsraad (informeren) 01-10-2019 

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord (besluitvorming) 02-10-2019 

Algemeen Bestuur (kennisname) 06-11-2019 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit op 2 oktober 2019 
van het Dagelijks Bestuur. 
 
       
Akkoord  Ja  Nee  Afwijkend besluit   
 
 
 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 
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Bijlage(n) 

 


