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ABVRBN 20191106, AGP 5a 

     Concept  VERSLAG 

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 3 juli 2019, Grote vergaderzaal 

eerste verdieping kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, Orthenseweg 2b, 5212 XA  ’s-HERTOGENBOSCH 

Aanwezig 

drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos,  Y. de Boer, mw. drs. W. 

van Hees, M.C. Bakermans, A. Walraven, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mw. M.L.P. Sijbers, A.M.H. Roolvink MSc, 

R.J. van de Mortel, drs. L.H.J. Verheijen, mr. H.J.M. Timmermans,  mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mw. mr. D. van Gammeren, 

Luitenant-kolonel N. van der Leegte, mw. drs. K. van Esch, ing. C.J.W.L. Pors MCDm en C.Q. Boot MSM 

Afwezig (met bericht van verhindering) 

ir. C.H.C. van Rooij, mr. J.C.M. Pommer, K.W.Th. van Soest, drs. H.A.G. Hellegers, F. Naterop, mr. J.J. Smilde 

 

1. Opening 

Met een woord van welkom opent de voorzitter de vergadering. In het bijzonder heet hij de heer Pors welkom die in zijn rol 

van adviseur als manager brandweerzorg aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zal deelnemen. 

Luitenant-kolonel Van der Leegte vervangt kolonel Van den Broek. Mevrouw Van Gammeren, districtschef ’s-Hertogenbosch 

vertegenwoordigt de eenheidsleiding Oost-Brabant van de Nationale Politie.  

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Van Rooij, Pommer, Van Soest, Hellegers, Naterop en Smilde.   

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan.  

2a.a Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 13 maart 2019. 

2a.b Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 3 april 2019. 

2a.c Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 17 april 2019. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt de besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op 13 maart 

2019, 3 april 2019 en 17 april 2019 voor kennisgeving aan. 

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat brieven ontvangen zijn van de Inspectie Justitie en Veiligheid met vragen over de  

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij Brandweer Brabant-Noord (RI&E wordt binnenkort gehouden) en onderzoek 

naar het onderhoud van onder- en bovengrondse brandkranen naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk in 

Amstelveen (Brabant-Noord antwoord aan de inspectie voor 1 november). Daarnaast heeft de inspectie het concept van de 

rapportage over kwaliteitszorg en operationele prestaties voor ambtelijk commentaar voorgelegd. Op de door de inspectie 

gehanteerde onderzoeksmethodiek bestaat bij veel veiligheidsregio’s kritiek. In overleg met de inspectie wordt bezien op 

welke wijze de onderzoekrapportages moeten worden aangepast. Eind dit jaar wordt de definitieve rapportage verwacht 

waarna het bestuur zal worden geïnformeerd. 

Onder verwijzing naar het gestelde in de geannoteerde agenda deelt mevrouw Van Schaijk mee dat op 24 juni 2019 als 

gevolg van een landelijke telefoonstoring bij KPN 112 en daarmee alle meldkamers drie uren onbereikbaar zijn geweest voor 

meldingen door burgers, bedrijven en instellingen. Opgeschaald werd naar GRIP 2. Bij wijze van noodvoorziening zijn alle 

brandweerkazernes met een kernbezetting paraat gesteld, politiebureaus bezet en politie- en ambulance-eenheden op 
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strategische plekken geposteerd. Hulpvragen van burgers konden aldaar worden gedaan. Met behulp van C2000 werd het 

berichtenverkeer met de meldkamers onderhouden. De landelijke berichtgeving via NL Alert kwam echter traag op gang. 

Helaas werd landelijk een onjuist landelijk noodnummer verspreid, dat wel werd gerectificeerd. Voor zover bekend hebben 

zich in Brabant-Noord geen situaties voorgedaan waarbij als gevolg van de vertraagde hulpverlening levensbedreigende 

situaties zijn ontstaan. Op initiatief van de minister van Justitie en Veiligheid wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaken 

en afhandeling van de telefoonstoring en de wijze waarop de bedrijfszekerheid van 112 en de landelijke noodcommunicatie 

naar burgers kan worden verbeterd.  De voorzitter deelt mee dat hij de toonzetting van de door de minister van Justitie en 

Veiligheid aan de Tweede Kamer betreurt. Aangezien de telefoonstoring een landelijk karakter had was een landelijke 

coördinatie van de communicatie noodzakelijk en had moeten worden opgeschaald naar GRIP 5. Mevrouw Van Hees 

complimenteert de gezamenlijke hulpdiensten voor hun adequate reactie, maar acht verbetering van zowel de landelijke als 

regionale communicatie naar de burgers noodzakelijk. 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat op 27 juni de aftrap van het opstellen van het Beleidsplan 2020 -2023 en de 

Ontwikkelagenda 2020 – 2021 heeft plaatsgevonden in de vorm van een multidisciplinaire bijeenkomst met onze 

ketenpartners.  Gestreefd wordt om de concepten van deze documenten na consultatie van kolommen en veiligheids-

partners en na advisering door veiligheidsdirectie, adoptieambtenaren en Financiële Commissie op 9 oktober aan het 

Dagelijks Bestuur en op 6 november aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Tussentijds zal de Ondernemingsraad 

worden geïnformeerd. In november-december 2019 kunnen het Concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de Concept-

ontwikkelagenda 2020 – 2021 door de burgemeesters met de gemeenteraden worden besproken.  De vaststelling is 

voorzien in januari 2020.Mevrouw Moorman brengt de complimenten van de gemeentesecretaris van Bernheze voor de 

organisatie van de startbijeenkomst over.  

Mevrouw Van Schaijk meldt dat op 16 mei een gesprek tussen de heren Hoes (Veiligheidsberaad, waarnemend 

burgemeester Haarlemmermeer), Mikkers, Houben (Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, burgemeester 

Nuenen), Nat (waarnemend directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) en mevrouw Van Schaijk over de evaluatie van de 

Wet veiligheidsregio’s heeft plaatsgevonden. Het Kabinet zal naar verwachting binnenkort een besluit nemen over de 

opdracht en samenstelling van de evaluatiecommissie. 

In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 14 juni is met name stilgestaan bij de problematiek van de rechtspositie 

vrijwilligers in relatie tot de Europese deeltijdrichtlijn, aldus de voorzitter. Een problematiek die hoge impact kan krijgen op 

het stelsel van vrijwilligers. Een commissie zal op korte termijn onderzoeken of het mogelijk is om onderscheid te maken in 

de taken, organisatie en rechtspositie van vrijwilligers ten opzichte van beroepsbrandweerpersoneel. Indien volledige 

gelijkschakeling van de rechtspositie van beroeps en vrijwilligers onvermijdelijk  wordt moet rekening worden gehouden met 

landelijke meerkosten ad circa € 55 miljoen. 

Mevrouw Van Hees vraagt in hoeverre informatie over dit onderwerp openbaar is en in hoeverre vrijwilligers bij de oplossing 

hiervan worden betrokken.   

De voorzitter antwoordt dat de informatie die in het Algemeen Bestuur aan de orde komt openbaar is tenzij het Algemeen 

Bestuur besluit deze in een besloten vergadering te behandelen. Voor het vinden van een oplossing wordt ook gesproken 

met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. De onderzoeken die momenteel gaande zijn hebben het karakter van 

erkenning van het bestaan van Europese regelgeving. Tot nu toe is aan de landelijke implementatie Deeltijdrichtlijn 

voorbijgegaan. 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of voorstelbaar is dat uiteindelijk zal moeten worden overgestapt op een volledig 

beroepsmatige ingevulde brandweer? Zo ja, wat betekent dat voor aard, omvang en locaties van brandweerkazernes die in 

de komende jaren moeten worden vernieuwd zoals in Oss?  

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat op dit moment nog geen conclusies kunnen worden getrokken. Er loopt al een 

rechtszaak over het tot nu toe niet toepassen van de Deeltijdrichtlijn. Effect zou kunnen zijn dat aan de toepassing van de 

Deeltijdrichtlijn op de rechtspositie van vrijwilligers een terugwerkende kracht tot 5 jaar kan worden toegekend. De 

onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd richten zich op de volgende sporen: 

1. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren wel of niet van toepassing verklaren op de veiligheidsregio’s. 
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2. Onderzoek naar taken, organisatie en rechtspositie van brandweervrijwilligers (ten opzichte van beroeps) inclusief een 

voorstel voor een oplossing. 

3. Andere wijze van invulling van de taken en organisatie van de beroepsuitrukdienst bij de brandweer. 

Eind dit jaar zullen naar verwachting voorstellen aan het Veiligheidsberaad worden gedaan. Daarna moeten deze voorstellen 

worden vertaald naar de taken, organisatie en rechtspositie van de brandweer in de 25 veiligheidsregio’s. 

 

De heer Van de Mortel vraagt in hoeverre de gemeenteraden reeds kunnen worden geïnformeerd. 

 

Besluit: Op voorstel van de voorzitter besluit het Algemeen Bestuur om de colleges van burgemeester en wethouders en 

de raden expliciet te informeren zodra er uitkomsten van de onderzoeken zijn eind 2019.  

 

Op 20 juni heeft een gesprek plaatsgevonden over de voortgang bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord met de Commissaris 

van de Koning in de provincie Noord-Brabant, de voorzitter, de vice-voorzitter en de directeur veiligheidsregio. Diverse 

onderwerpen kwamen aan bod. De in het programma-akkoord van de provincie Noord-Brabant opgenomen gedeputeerde 

veiligheid zal niet worden gekoppeld aan de veiligheidsregio's. Als rijksorgaan blijft het toezicht op de veiligheidsregio’s bij de 

Commissaris berusten, aldus de voorzitter. 

 

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat de tijdelijke herhuisvesting eind dit jaar van thans nog aan de Orthenseweg in ’s-

Hertogenbosch gehuisveste medewerkers in het oude politiebureau in Uden geen doorgang zal vinden. De periode van 

beschikbaarheid was niet toereikend om de tijd tot de oplevering van de nieuwbouw in ’s-Hertogenbosch te kunnen 

overbruggen. De kosten van weer bewoonbaar maken van het oude politiebureau (feitelijk een slooppand) zouden hiermee 

niet in verhouding staan. Inmiddels is aan de Kooikersweg 2 in ’s-Hertogenbosch een kantoorpand gevonden waarin vanaf 

eind november 2019 de medewerkers van de Orthenseweg zullen worden gehuisvest. In afstemming met de Gemeente 

Landerd is in het dorp Zeeland een locatie gevonden waarop zowel de centrale nevenlocatie als de nieuwe uitrukpost 

Zeeland zullen kunnen worden gehuisvest.  

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of vergaderingen van het Algemeen Bestuur in het vervolg op een centrale goed 

bereikbare locatie kunnen worden gehouden?  

 

Mevrouw Moorman biedt aan om vergaderingen van het Algemeen Bestuur voortaan in het gemeentehuis van Bernheze in 

Heesch te houden.   

 

Mevrouw Van Schaijk bericht dat de veiligheidsregio een bedankbrief heeft ontvangen van de commandant van de 

Vliegbasis Volkel voor de veiligheidssamenwerking ter voorbereiding en uitvoering van de op 14 en 15 juni gehouden open 

dagen.  De opendagen zijn door circa 250.000 belangstellenden bezocht. Door operationele brandweer- en geneeskundige 

eenheden van  veiligheidsregio en regionale ambulancevoorziening (RAV) is samen met eenheden van politie, KMAR en 

Koninklijke Luchtmacht  een bijdrage geleverd aan het handhaven van de fysieke en openbare veiligheid.    

   

b. Politie  

Mevrouw Van Gammeren laat weten dat op 16 mei 2019 de Meldkamer Oost-Brabant officieel in gebruik is genomen. 

2c. Hoofdofficier van Justitie   

Niet aanwezig. Geen mededelingen. 

2d. Brandweer 

De heer Pors laat weten dat gesprekken gaande zijn met de Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Limburg-Noord voor 

bijstandsverlening door Brandweer Brabant-Noord. Het betreft levensreddend duiken in Gelderland-Zuid en brandbestrijding 

en technische hulpverlening door de post Oeffelt in aangrenzende gedeelten van de Gemeente Gennep. Met het oog op de 

herverkaveling van het verzorgingsgebied na herindeling van de Gemeente Haaren worden afspraken voorbereid met de 
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over uitvoering van de brandweerzorg en technische hulpverlening in het aan de 

Gemeente Tilburg over te dragen gebied Biezenmortel en met de Gemeente Oisterwijk over te dragen gebied Haaren. 

De campagne ‘part-time hero’ heeft een behoorlijk aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Het wordt een uitdaging om hier 

ook voldoende opleidingscapaciteit bij te organiseren. 

2e. GHOR 

Mevrouw Van Esch laat weten dat Brabant-Noord momenteel te maken heeft met ernstige overlast met medische implicaties 

vanwege brandharen van eikenprocessierupsen. Hierdoor is sprake van groeiende onrust onder de bevolking. Door middel 

van de website van de GGD Hart voor Brabant en een specifieke website https://www.oakie.info wordt informatie aan 

huisartsen, RAV en burgers gegeven. Daarnaast is door de GGD een telefonische frontoffice bemensd en is Brabantbreed 

door de GGD-en voor huisartsen, kindcentra en eigenaren van recreatieterreinen een toolkit ontwikkeld. Door het ministerie 

van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) is de website https://processierups.nu in het leven geroepen waarop 

experts van het kennisplatform Processierups antwoord geven op veel voorkomende vragen. Tenslotte heeft LNV 

Wageningen University & Research opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de bestrijding van de 

eikenprocessierups en de in aantocht zijnde dennenprocessierups met vergelijkbare problemen. De overlast zal volgens 

deskundigen zeker tot en met het najaar voortduren. 

Mevrouw Van Schaijk voegt hieraan toe dat de bestrijding van de eikenprocessierupsen in opdracht van gemeenten door 

schaarse daarin gespecialiseerde bedrijven wordt uitgevoerd. In natuur- en wandelgebieden worden bezoekers met borden 

en afzetlinten gewaarschuwd voor de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. De explosie van de eikenprocessierups-

populatie kan alleen bestreden worden met een integrale aanpak waarin nesten tijdig in het voorjaar worden opgeruimd. 

Mevrouw Sijbers vraagt aandacht voor groenmedewerkers die ook tijdens het winteronderhoud aan eikenbomen met 

brandharen van de Eikenprocessierupsen kunnen worden geconfronteerd. 

De heer de Boer vraagt zich af waarom het rijk niet de landelijke coördinatie van de bestrijding op zich neemt? De bestrijding 

van de overlast wordt nu vrijwel eenzijdig naar de gemeenten geschoven. 

Mevrouw Van Esch merkt op dat de GGD gezondheidskundige taken heeft met betrekking tot de door de eikenprocessie-

rups veroorzaakte huidirritatie en beschadiging van ogen en luchtwegen. De systeemverantwoordelijkheid voor de bestrijding 

van de eikenprocessierupsen berust bij het ministerie van LNV.    

Volgens de heer Verheijen is LNV zich bewust van de noodzaak van een landelijke aanpak.  

Mevrouw Van Hees kan niet aan burgers uitleggen waarom de bestrijding van de eikenprocessierups op dit moment al niet 

landelijk wordt gecoördineerd. 

Besluit: Op voorstel van de voorzitter besluit het Algemeen Bestuur dat een brief aan de ministeries van VWS en LNV zal 

worden gezonden waarin voor een landelijke aanpak wordt gepleit van zowel het voorkomen als bestrijden van uitbraken van 

eikenprocessierupsen. 

 

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Op 17 december 2018 is de jaarlijkse systeemtest rampenbestrijding en crisisbeheersing gehouden. De crisisorganisatie van 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in de systeemtest goed gepresteerd. Er is effectief en efficiënt opgetreden, nergens 

zijn grote tekortkomingen geconstateerd. Op een aantal onderdelen is verbetering mogelijk:  

1. Zorg voor goede afstemming tussen operationeel en bestuurlijk niveau. 
2. Benoem doelen en uitgangspunten expliciet per team en richt hiervoor een werkwijze in. Neem dit mee in opleiden, 

trainen en oefenen. 
3. Waak er voor dat geen tijd wordt verloren met het ter discussie stellen van besluiten van andere teams. 
4. Neem een omgevingsscan mee in het beeld. 
5. Deel informatie niet alleen via LCMS maar duidt het ook mondeling in de commandolijn. 
6. Nafase meenemen in opleiden, trainen en oefenen. 
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2g. Bevolkingszorg  

Mevrouw Van Schaijk deelt mee dat het sollicitatietraject voor de medewerker Opleiden, Trainen en Oefenen 

Bevolkingszorg tot aanstelling van een geschikte kracht heeft geleid. De heer Timmermans geeft samen met de 

gemeentesecretarissen invulling aan de afgesproken acties en komt binnenkort met een rapportage over de stand van zaken 

gemeentelijke capaciteit bevolkingszorg.  

2h. Waterschap Aa en Maas 

De heer Verheijen deelt mee dat de droogte aanhoudt. Hierdoor kunnen ook deze zomer problemen ontstaan met de 

kwaliteit van het oppervlaktewater (blauwalg, botulisme, legionella). Bij onvoldoende waterkwaliteit zal het gebruik als 

zwemwater moeten worden ontraden. Met betrekking tot de waterkwantiteit wordt prioriteit aan de Peel gegeven. Door 

onvoldoende regen tot nu toe blijft het grondwaterpeil te laag. Echter, afhankelijk van de hoeveelheden gevallen regen 

verschilt de situatie per gebied. Bij aanhoudend droog weer moet rekening worden gehouden met een sproeiverbod.   

2i. Defensie 

Geen mededelingen. 

3. Verslag 

3a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 3 april 2019 

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering op 3 april 2019 overeenkomstig het voorgelegde 

concept vast.  

 

TER BESLUITVORMING 

4. Nota van zienswijzen uitgebracht door de gemeenteraden in Brabant-Noord  op: 

 Actualisatie risicoprofiel 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 - 2023 

 

Mevrouw Van Hees vraagt of de opmerkingen van de raad over de huisvesting van de uitrukpost Drunen in de Nota van 

zienswijzen zijn meegenomen? 

 

De voorzitter antwoordt dat de huisvesting van de uitrukpost Drunen wordt meegenomen bij de uitvoering van het op 3 april 

2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde huisvestingsplan brandweerkazernes. 

   

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om de Nota van zienswijzen inclusief de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde 

reactie op de ingediende zienswijzen bij de actualisatie van het risicoprofiel 2018 en de beleidsagenda 2020-2023 vast te 

stellen. 

 

5. Actualisatie risicoprofiel 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

De heer Van de Mortel spreekt zijn waardering uit voor de aanpassing van het risicoprofiel 2018 naar aanleiding van de 

door de gemeenteraad van Vught ingediende zienswijze. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. het geactualiseerd Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord 2018 vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de aangepaste gemeentelijke pagina’s van de gemeenten Boxtel en Vught. 
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6. Beleidsagenda 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om de Beleidsagenda 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 

7. Nota van zienswijzen uitgebracht door de gemeenteraden op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en 

de concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Uitgereikt wordt de Nota van zienswijzen waarin rekening is gehouden met tot en met 2 juli 2019 uitgebrachte zienswijzen. 

 

De gemeenteraden van Boxtel, Cuijk, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Oss, Sint Michelsgestel en 

Uden hebben in hun zienswijzen ingestemd met het voorstel tot resultaatverdeling 2018. De gemeenteraden van Bernheze, 

Boekel, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Vught hebben in hun zienswijzen het voorstel tot resultaat-

verdeling 2018 afgewezen en zijn van mening dat het aandeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in het batig saldo 2018 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ad € 718.000 niet moet worden toegevoegd aan de Reserve doorontwikkeling 

veiligheidsregio, maar aan de gemeenten moet worden geretourneerd. De gemeenteraad van Boekel is voorts van mening 

dat voor de compensatie van het nadelige resultaat programma Brandweer Brabant-Noord ad € 87.000 geen onttrekking aan 

de Algemene reserve moet worden gedaan. In de plaats daarvan stelt de Raad voor om dit bedrag te dekken uit het batig 

saldo 2018 Programma Meldkamer Oost-Brabant. De Raad van Boekel is voorts van mening dat de kosten van de 

Calamiteitencoördinator (€ 327.000) in 2019 moeten worden gedekt uit het batig saldo 2018 Meldkamer Oost-Brabant en het 

restant (€ 391.000) moet worden teruggestort naar de gemeenten. Tenslotte is de Raad van Boekel van mening dat het batig 

saldo van het Programma Bevolkingszorg (€ 66.000) moet worden teruggestort naar de gemeenten. De gemeenteraad van 

Haaren heeft tenslotte aandacht gevraagd voor het lopende herindelingstraject. 

 

Alle 17 gemeenteraden hebben een instemmende zienswijze uitgebracht op de concept-programmabegroting 2020. 

 

De voorzitter roept de eerder gemaakte afspraken in herinnering met betrekking tot de doorontwikkeling van de veiligheids-

regio. Zo heeft het Algemeen Bestuur in het op 3 april 2019 vastgestelde beleidskader 2020 als randvoorwaarde gesteld om 

de doelen uit de beleidsagenda “Samen Veiliger” op niet-onomkeerbare wijze vorm te geven in de jaren 2020 en 2021 en dit 

te financieren uit de beschikbare reserves. Om dit mogelijk te maken heeft het Algemeen Bestuur daarom voorgesteld om 

eventuele exploitatieoverschotten en andere meevallers in de komende jaren te doteren aan een “transitiereserve” om 

ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat dit vraagt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het 

voorstel tot resultaatbestemming 2018 geeft hieraan uitvoering. De voorzitter vindt het noodzakelijk dat hieraan wordt 

vastgehouden. 

 

De heer Van de Mortel refereert aan de bijdrageverhoging voor 2019, die nog niet volledig is besteed. Voorgesteld wordt om 

de reserves verder te laten groeien waarbij de bovengrens van de Algemene Reserve wordt overschreden. Weliswaar wordt 

aan een voorstel gewerkt voor het opnieuw bepalen van de onder- en bovengrens van de Algemene Reserve. Dit voorstel is 

op dit moment nog niet beschikbaar. De reserve doorontwikkeling veiligheidsregio omvat reeds € 1 mio. Voorgesteld wordt 

deze verder te verhogen met het batig exploitatieresultaat 2018. Een bestedingsplan ontbreekt echter. Zolang nog geen 

sprake is van een bestedingsplan moet het batig exploitatieresultaat volgens de heer Van de Mortel worden teruggestort.    

 

Mevrouw Sijbers verwijst naar het advies van de Financiële Commissie en de woorden van de heer Van de Mortel en is van 

mening dat het batig exploitatieresultaat 2018 moet worden teruggestort naar de gemeenten. 

 

De heren Bos en Walraven sluiten zich bij de vorige sprekers aan. 

 

De heer Hillenaar begrijpt de opstelling van de heren Van de Mortel, Bos en Walraven en mevrouw Sijbers. Na jaren van 

bezuinigen heeft de veiligheidsregio moeite om met een mager bemenste organisatie de noodzakelijke versterkingen en 

afgesproken beleidsomslag te maken. Stap voor stap komen er gelukkig mensen bij en worden nieuwe projecten aangepakt. 

Om deze ontwikkelingen in 2019, 2020 en 2021 te kunnen bekostigen zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen is 
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het onvermijdelijk om het batig saldo 2018 hiervoor te bestemmen. De heer Hillenaar wil graag vasthouden aan het door het 

Dagelijks Bestuur gedane voorstel. 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat na de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 16 januari 2019 over de 

regionalisering van de brandweerhuisvesting per 2020 en de realisatie van de centrale en nevenhuisvesting in de komende 

jaren en de besluitvorming van 3 april 2019 over het Beleidskader 2020 de doorontwikkeling van de veiligheidsregio 

daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Daarvoor is veel geld nodig. In de initiële fase zullen hiervoor extra middelen moeten 

worden vrijgemaakt waarvoor wordt voorgesteld het batig exploitatieresultaat 2018 in te zetten. In de november-vergadering 

zal een voorstel worden gedaan voor de nieuwe onder- en bovengrens van de Algemene Reserve op basis van een risico-

analyse na overdracht van de huisvesting aan de veiligheidsregio. Op basis van het eveneens in november aan het 

Algemeen Bestuur voor te leggen concept-beleidsplan 2020 – 2023 en concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 zal het 

Algemeen Bestuur zich een beeld kunnen vormen waaraan de Reserve doorontwikkeling veiligheidsregio zal worden 

besteed. Elke uitgave ten laste van deze reserve zal gedekt moeten worden door een daartoe voorafgaand door het 

Algemeen Bestuur genomen besluit. 

 

De heer Bakermans ondersteunt het voorstel resultaatbestemming 2018 van het Dagelijks Bestuur maar hoopt wel dat 

spoedig duidelijkheid komt om wat er nodig is om de veiligheidsregio te versterken en de ontwikkelagenda te kunnen 

realiseren. 

 

De heer Roolvink vindt dat zolang geen duidelijkheid over de besteding van de reserve doorontwikkeling veiligheidsregio 

kan worden gegeven moet het batig saldo 2018 worden teruggestort naar de gemeenten. 

 

De heer De Boer merkt op dat de gemeenteraad van Haaren het voorstel van het Dagelijks Bestuur ondersteunt. Hij voegt 

hieraan toe dat geld vragen op basis van een goed bestedingsplan meer draagvlak heeft dan een batig exploitatieresultaat 

niet aan gemeenten teruggeven. 

 

De voorzitter merkt op dat met betrekking tot de doorontwikkeling van de veiligheidsregio het volgende dilemma bestaat: Op 

dit moment zijn het concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 nog in bewerking. Begin 

november 2019 zal het Algemeen Bestuur hierover duidelijkheid worden gegeven. Vooruitlopend daarop zou in beginsel het 

batig exploitatieresultaat 2018 op dit moment aan de gemeenten kunnen worden teruggestort. Na behandeling van deze 

beleidsdocumenten in het Algemeen Bestuur op 6 november 2019 zou dan voor het eerst in het kader van het Beleidskader 

2021 een verzoek om verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio worden gedaan om de 

doorontwikkeling te kunnen bekostigen. Hierdoor zal de doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot 2021 wegens gebrek 

aan financiële middelen wel moeten worden vertraagd. Door het nu terugstorten van het batig exploitatiesaldo 2018 nemen 

we bovendien een voorschot op de in november 2019 op basis van het nieuwe risicoprofiel vast te stellen onder- en 

bovengrens van de Algemene Reserve. Na overname van de huisvesting zullen de nieuwe onder- en bovengrens naar 

verwachting moeten worden verhoogd. Per saldo is de voorzitter van mening dat vastgehouden moet worden aan het 

voorstel van het Dagelijks Bestuur. 

 

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat een gedeelte van de bestedingen van het batig exploitatiesaldo 2018 in 2019 zullen 

vallen. Als het batig saldo 2018 naar de gemeenten moet worden teruggestort zal de doorontwikkeling van de 

veiligheidsregio eind dit jaar moeten worden gestopt. De procedure om na november 2019 extra middelen voor 

doorontwikkeling van de veiligheidsregio aan de gemeenten te vragen zal voor 2020 geen soelaas bieden. 

 

De heer Van de Mortel vraagt waarom de veiligheidsregio ervoor kiest om de bovengrens in plaats van de ondergrens van 

de Algemene reserve als uitgangspunt te kiezen?   

 

Mevrouw Sijbers merkt op dat toevoeging van het batig exploitatieresultaat 2018 aan de Reserve doorontwikkeling 

veiligheidsregio tot een aanzienlijke overschrijding van de Algemene Reserve zal leiden. 

  

De voorzitter antwoordt dat pas op 6 november 2019 de nieuwe onder- en bovengrens van de Algemene Reserve bekend 

zullen zijn. In samenhang met de concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 kan dan 
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worden bepaald of er geld uit de Algemene Reserve en de Reserve doorontwikkeling veiligheidsregio naar de gemeenten 

kan worden teruggestort. 

 

De heer Walraven reageert dat als in de novembervergadering de nieuwe onder- en bovengrens van de Algemene Reserve 

en het bestedingsplan voor de Reserve doorontwikkeling veiligheidsregio bekend zijn het Algemeen Bestuur dan kan 

besluiten om financiële middelen die dan niet nodig zijn terug te storten naar de gemeenten. 

 

Mevrouw Moorman en de heer Bos ondersteunen het voorstel van de heer Walraven.   

 

Mevrouw Van Schaijk zegt toe dat, conform de reeds eerder gemaakte afspraken, op 6 november de voorstel actualisatie 

van het weerstandsvermogen, het concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 aan het 

Algemeen Bestuur zullen worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur kan ervoor kiezen om als ijkmoment voor de hoogte 

van de Algemene reserve de nieuwe ondergrens te kiezen. Op basis daarvan kan het Algemeen Bestuur dan besluiten welk 

deel van de reserves naar de gemeenten kan worden teruggestort. 

 

Mevrouw Van Hees vindt dit een prima voorstel. Zij is echter niet bevreesd om op basis van een goed plan zonodig extra 

geld aan gemeenteraden voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio te vragen. 

 

De heer Bos vraagt hoe de colleges en gemeenteraden over de voorgestelde aanpak worden geïnformeerd? 

 

De voorzitter laat weten dat in de aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de vastgestelde Nota van 

zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en de concept-programmabegroting 2020 de colleges en  

gemeenteraden zullen worden geïnformeerd. Voorts zal in oktober 2019 een regionale raadsinformatiebijeenkomst worden 

gehouden waar één en ander ook kan worden toegelicht. 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 

2018 en de concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

2. Met betrekking tot het voorstel tot resultaatverdeling 2018 te besluiten om op 6 november 2019 naar aanleiding van de 

dan opnieuw vast te stellen onder- en bovengrens van de Algemene Reserve en de in het concept-beleidsplan 2020 – 

2023 en de concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 opgenomen bestedingen ten last van de Reserve doorontwikkeling 

veiligheidsregio te besluiten om overtollige financiële middelen terug te storten naar de gemeenten. Als ijkpunt met 

betrekking tot de Algemene reserve wordt hierbij eenmalig de nieuwe ondergrens van de Algemene Reserve 

gehanteerd.  

3. De Nota van zienswijzen inclusief de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde reactie op de door de gemeenteraden 

uitgebracht zienswijzen op het concept-voorstel tot resultaatverdeling 2018 en de concept-programmabegroting 2020 

Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 

8. Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. De Jaarverantwoording 2018 vast te stellen en daarmee:  
a. kennis te nemen van de restitutie aan de GGD HvB ad € 36.000 (conform de kostenverdeelsleutel) en akkoord te 

gaan met de toevoeging van het aandeel van VRBN in het saldo ad € 718.000 aan de reserve Versteviging 
brandweerorganisatie.  

b. Met betrekking tot het voorstel tot resultaatverdeling 2018 te besluiten om op 6 november 2019 naar aanleiding van 
de dan opnieuw vast te stellen onder- en bovengrens van de Algemene Reserve en de in het concept-beleidsplan 
2020 – 2023 en de concept-ontwikkelagenda 2020 – 2021 opgenomen bestedingen ten last van de Reserve 
doorontwikkeling veiligheidsregio te besluiten om overtollige financiële middelen terug te storten naar de gemeenten. 
Als ijkpunt met betrekking tot de Algemene reserve wordt hierbij eenmalig de nieuwe ondergrens van de Algemene 
Reserve gehanteerd.  

2. In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2018. 
Brandweer  
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a. Het negatieve resultaat van € 87.000 te onttrekken aan de Algemene reserve van de brandweer. 
MKOB 

b. Het positieve resultaat van € 1.640.000 te restitueren aan de deelnemende partijen conform de verdeling van de 
bijdragen 2018, waarbij het aandeel van VRBN ad € 328.000 wordt toegevoegd aan de reserve Huisvesting.  

Bevolkingszorg 

c. Het positieve resultaat van € 66.000 toe te voegen aan de reserve Huisvesting. 
3. In te stemmen met het instellen van de Reserve Eigen Risico 3e jaar WW en de storting van het saldo van de 

Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW daarin (€ 9.987), waarna de voorziening wordt opgeheven. 
 

9. Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om de Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

 

10. Eerste wijziging Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1.    De 1e wijziging van de Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

2.    De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2019 vast te stellen. 

 

11. Beschikbare financiële ruimte voor doorontwikkeling veiligheidsregio in 2019 – 2021 en reallocatie reserves 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 

1. De bestemmingsreserve Versteviging brandweerorganisatie voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in te zetten 

en daartoe de naam van deze reserve te veranderen in: bestemmingsreserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio. 

2. De bestemmingsreserve Huisvesting in te zetten voor de dekking van de incidentele lasten die verband houden met de 

overname van de kazernes en de realisatie van de hoofdvestiging.  

3. Uit de Algemene Reserve € 106.000 te onttrekken en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvesting. 

 

TER BESPREKING 

 

12. Regionalisering FLO-kosten 

 

Mevrouw Buijs-Glaudemans neemt het voorzitterschap voor dit agendapunt over van de heer Mikkers en vat het voorstel 

kort samen. Beroepsbrandweermedewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden konden ten 

opzichte van hun AOW leeftijd vervroegd uittreden (Functioneel Leeftijdsontslag) en kregen tot hun pensioendatum een 

inkomensvervangende uitkering (FLO uitkering). De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen zijn tot 1 januari 2011 

in dienst geweest van de Gemeente ´s-Hertogenbosch of in enkele gevallen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bij de 

regionalisering van de brandweer in 2011 is besloten dat gemeenten als bijdrage in de bekostiging van de aan de 

veiligheidsregio overgedragen brandweertaken inbrachten wat zij tot dusver zelf voor de bekostiging van de gemeentelijke 

brandweertaken hadden betaald. Voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch betekende dit dat zij de FLO-kosten voor hun 

voormalig personeel in een bezwarende functie zou betalen en de veiligheidsregio de FLO-kosten voor hun personeel dat op 

31 december 2010 reeds in dienst was en vanwege een bezwarende functie recht had op een FLO-uitkering. Per 1 januari 

2017 is inmiddels voor alle gemeenten een gelijke bijdrage per inwoner voor bekostiging van de veiligheidsregio inclusief 

brandweertaken doorgevoerd. Op 1 januari 2020 zal ook de brandweerhuisvesting aan de veiligheidsregio worden 

overgedragen en via een gelijk bedrag per inwoner worden bekostigd. Daarmee nadert de in 2011 ingezette regionalisering 

van de brandweer zijn voltooiing. Echter de kosten van FLO van voormalig en huidige brandweermedewerkers, die voor 

2011 in dienst waren van de Gemeente ’s-Hertogenbosch in een bezwarende functie worden nog steeds uitsluitend door de 

Gemeente ’s-Hertogenbosch gedragen. Echter dit brandweerpersoneel verricht in beginsel werkzaamheden voor alle 

gemeenten die in de veiligheidsregio samenwerken. Om aan deze situatie een einde te maken wordt voorgesteld ook de 

FLO-kosten te regionaliseren.  
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De heer Bos kan zich vinden in het voorstel dat in zijn ogen zorgvuldig is voorbereid. Hij vraagt zich af welke rol de datum 31 

december 2005 speelt? 

 

De voorzitter antwoordt dat op 1 januari 2006 het functioneel leeftijdsontslag voor brandweermedewerkers in bezwarende 

functie die na 31 december 2005 zijn aangesteld is afgeschaft.   

 

De heer Mikkers licht toe dat in het voorstel is meegenomen dat de Gemeente ’s-Hertogenbosch de bekostiging van de 

opgebouwde werknemersrechten FLO tot 1 januari 2011, zijnde een bedrag van € 3.119.178, door middel van een 

eenmalige bijdrage afhandelt. Daarmee wordt bereikt dat vanaf 2021 alle gemeenten en daarmee ook ’s-Hertogenbosch een 

gelijke bijdrage per inwoner (incl bekostiging van het FLO) aan de veiligheidsregio betalen.         

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om bij wijze van voorgenomen besluit als volgt te beslissen:  
1. Met ingang van 1-1-2020 het FLO kosten regionaal te bekostigen; 
2. te kiezen voor verdeelmodel 3 waarbij: 

a. de inwonerbijdrage over de periode 2021 2045 zal toenemen met € 0,54 per inwoner, per deelnemende gemeente 
(incl. ’s-Hertogenbosch) 

b. de Gemeente ’s-Hertogenbosch koopt de opgebouwde werknemersrechten FLO tot aan 1 1-2011 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 daaropvolgende Programmabegroting 2021 
(beide documenten worden t.z.t. voor een zienswijze aan de raden voorgelegd). 

 

TER INFORMATIE 

 

13. Toezichtsverslag informatie en archiefbeheer 2018 

 

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om het besluit van het Dagelijks Bestuur van 11 juni 2019 voor kennisgeving aan te 
nemen om: 
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 toezichtverslag, de reactie daarop en de archiefverordening aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Noord-Brabant. 
 

14. Rondvraag & sluiting 

 

Besluit: Op voorstel van de voorzitter besluit het Algemeen Bestuur om in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 

ruimte te scheppen voor een themagedeelte waarin specifieke onderwerpen aan de orde kunnen komen die door de 

veiligheidsregio, zonodig met andere partners worden voorbereid. 

 

Mevrouw Van Schaijk stelt voor om bij de voorbereiding van ontwikkelopgaven en ontwikkelprogramma’s een beroep te 

mogen doen op groepjes bestuursleden die bereid zijn mee te denken. 

 

Niets neer aan de orde zijnde onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de voorzitter om 

11.15 uur de vergadering. 

 

Aansluitend bestaat gelegenheid om de op 16 mei 2019 geopende Meldkamer Oost-Brabant te bezoeken. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d.  6 november 2019 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

 de secretaris 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

 

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