Vergadering
Plaats
Datum
Tijd

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
Raadszaal Gemeente Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch
29 januari 2020
09.30 uur – 12.30 uur

Bijlagen
1.

AGENDA
Opening

09.30 uur
./.

2.

THEMAGEDEELTE
Brandweervrijwilligers en Europees deeltijdbesluit

11.00 uur
./.

3.

REGULIER GEDEELTE
Ingekomen en uitgegane stukken

4.
4a.

4b./4i

Ter informatie:
a. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 2 oktober 2019.
Mededelingen kolommen en veiligheidspartners

5.
5a.

Verslagen
Concept-verslag/besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 november 2019

6.
7.

TER BESLUITVORMING
Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen Veiliger”+ Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord
Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2023 Oost-Brabant

8.

TER INFORMATIE
Overdrachtsdocument Meldkamer Oost-Brabant

9.

Rondvraag

./.

./.

.//.
.//.

.///.

11.30 uur
./.
./.

Mededelingen
Bestuur:
 Terugkoppeling jaarwisseling 2019 – 2020
 Convenant brandveiligheid Dichterbij

11.
12.

TER BESPREKING CRISISORGANISATIE
Verslag besloten gedeelte vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 november 2019 (vertrouwelijk)+
terugkoppeling flexibel RBT (mondeling)
Bevoegd gezag bij rampen en crises
Kennismaking met operationeel leiders

13.

Sluiting + broodjeslunch

10.

Volgende vergadering: woensdag 25 maart 2020, 9.30– 12.30 uur

Memo
AGP 2
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : K. Boot

Datum : 29 januari 2020

Bijlage : 1

Onderwerp : Brandweervrijwilligers en Europees deeltijdbesluit

Algemene toelichting
In 2018 en begin 2019 hebben advocatenkantoor Pels Rijcken en professor Verburg van de
Radboud Universiteit op verzoek van de Brandweerkamer van het College voor Arbeidszaken van
de VNG, het Veiligheidsberaad en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en van Justitie en Veiligheid de huidige rechtspositie voor Nederlandse brandweervrijwilligers in
verhouding tot de Europese deeltijdrichtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
onderzocht. Pels Rijcken en Verburg kwamen tot de conclusie dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met de Europese deeltijdrichtlijn. Professor Verburg concludeert hierbij:
a. Dat hij geen mogelijkheden ziet om binnen het bestaande juridische kader de huidige inrichting
en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland te behouden.
b. Dat hij geen mogelijkheden ziet om door middel van een objectieve rechtvaardiging af te wijken
van de Europese deeltijdrichtlijn.
c. Om recht te doen aan de conclusies ad a en b moeten de mogelijkheden worden uitgewerkt
om vrijwilligheid zodanig te differentiëren en vorm te geven, dat een nieuwe organisatorische
constellatie voor de brandweer wordt doorgevoerd met nieuwe vormen van vrijwilligheid,
waarin niet alleen de contractuele verhoudingen, maar ook de aard van het werk, opleidingsvereisten en arbeidsomstandigheden van brandweervrijwilligers en beroepsbrandweermedewerkers worden onderscheiden.
Op initiatief van het Veiligheidsberaad zal nog in Europees verband een poging worden
ondernomen om de deeltijdrichtlijn niet van toepassing te verklaren op brandweervrijwilligers. Dit is
echter een traject dat internationale afstemming noodzakelijk maakt, tijd vergt en vooralsnog niet
kansrijk lijkt. Daarmee resteren het realiseren van gelijkwaardigheid van rechtspositie voor
beroepskrachten en brandweervrijwilligers (wat veel extra geld kan gaan kosten en waarbij tevens
de vraag moet worden beantwoord wie de rekening gaat betalen: rijk of gemeenten) of het
aanbrengen van een vergaande differentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten.
Naar aanleiding van het onderzoek van professor Verburg hebben het Veiligheidsberaad in
overleg en met betrokkenheid van de Brandweerkamer en de minister van Justitie en Veiligheid op
14 juni 2019 gekozen voor het onderzoeken van vergaande differentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. De “Denktank differentiatie brandweertaken” is daartoe de
opdracht gegeven te onderzoeken hoe de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, zodanig dat brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden
van beroepskrachten en het resultaat daarvan te agenderen voor de vergadering van het
Veiligheidsberaad op 9 december 2019. Tegelijkertijd werd de “Bestuurlijke commissie toekomst
brandweer” ingesteld.
In de vergadering op 9 december 2019 in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid
heeft het Veiligheidsberaad zich op basis van bijgaand voorstel (Bijlage 1) beraden over het door
de denktank opgeleverde voorstel “Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers
en beroeps” waarin de contouren van een brandweerorganisatie op basis van taakdifferentiatie
tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers worden aangegeven. (zie bijlage 1.A bij het voorstel)
Het voorstel is op de volgende uitgangspunten (leidende principes) gebaseerd:
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Behoud van vrijwilligheid, toekomstbestendig stelsel, juridisch houdbaar, gelijkwaardige
brandweerzorg, veiligheid van het brandweerpersoneel en praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar)
en betaalbaar.
Om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers zijn
drie bouwstenen uitgewerkt:
1. Verplichte beschikbaarheid van beroepsmedewerkers, aan vrijwilligers kan geen verplichting
worden opgelegd beschikbaar te zijn of een taak uit te voeren.
2. Werkinhoud en volume: Beroepsmedewerkers voeren naast basisbrandweertaken ook
specialistische, specialistisch-plustaken en aanvullende taken uit, Brandweervrijwilligers
voeren basisbrandweertaken en (per vrijwilliger) één specialistische taak uit.
3. Opleidingen: beroepsmedewerkers volgen vanwege hun zwaardere takenpakket een
zwaardere opleiding, meer training en oefening dan brandweervrijwilligers met een beperkter
takenpakket.
De denktank “Differentiatie brandweertaken” onder voorzitterschap van Wouter Kolff, portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsberaad en voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid) komt op
basis van de denkrichting taakdifferentiatie tot het volgende ordeningsprincipe:

Basisbrandweertaken

Specialistische taken

Specialistische-plustaken

Aanvullende taken.
In bijlage 1.A bij het voorstel zijn deze taken voor de deeltaken brandbestrijding, hulpverlening,
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen nader uitgewerkt. De optelsom van de
verschillen qua werkinhoud, werkvolume, beschikbaarheid en vakbekwaamheidsvereisten
(opleidingsvereisten) leidt tot een voldoende juridisch onderscheid tussen beroepsmedewerkers
en vrijwilligers.
Deze uitwerking is theoretisch en op hoofdlijnen op uitvoerbaarheid getoetst door de Veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid, wat de implementatie voor de betreffende veiligheidsregio kan betekenen en wat de mogelijke consequenties zijn. De bevindingen van
deze toetsen zijn opgenomen in (bijlage 1.B) bij het voorstel. De uitgevoerde toetsen leiden tot de
volgende aanbevelingen:
1. Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de
vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix.
2. Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht.
3. Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 veiligheidsregio’s inzichtelijk.
Vervolgproces
Op 9 december 2019 is in het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van J&V de
bestuurlijke koers behandeld: Hoe geven we invulling aan de taakdifferentiatie tussen beroeps- en
vrijwillige brandweermedewerkers zoals voorgesteld door de denktank “Differentiatie brandweertaken”. Door de leden van het Veiligheidsberaad is benadrukt om zorgvuldigheid van het proces,
het betrekken van alle betrokkenen en het deugdelijk onderzoeken van de consequenties van de
voorstellen te laten prevaleren boven de tijdsdruk om tot besluitvorming te komen.
In de brief met bijlage van 12 december 2019 aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s
(bijlagen 2. + 2A.) van de voorzitter van het Veiligheidsberaad wordt toegelicht welke stappen in
de komende maanden zullen worden gezet:
 Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid streven naar een stelsel
inclusief vrijwilligheid dat in alle veiligheidsregio’s kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk
kan worden afgestemd op de behoeften van de betreffende veiligheidsregio.
 De consequenties van de bestuurlijke koers zullen inzichtelijk worden gemaakt voor alle
veiligheidsregio’s.
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 Met alle betrokken partners waaronder de vrijwilligers zelf zullen gesprekken worden gevoerd.
 Voor de zomer van 2020 zal over de resultaten hiervan in het Veiligheidsberaad worden
gesproken.
Presentatie en gedachtewisseling op 29 januari 2020
Tijdens uw vergadering op 29 januari 2020 zullen de voorstellen worden toegelicht. De secretaris
van de landelijke denktank, Roderik Kouwenhoven, zal daartoe een presentatie verzorgen.
Manager Brandweerzorg Brabant-Noord, Caspar Pors, zal mede vanuit het perspectief van
Brandweer Brabant-Noord een toelichting geven. Uiteraard zal er gelegenheid zijn voor het stellen
van vragen en wisselen van gedachten en opvattingen.

Bijlage(s)
1.
1.A
1.B
2.

Voorstel taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsberaad 9 december 2019.
Bijlage A: Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers en beroeps.
Bijlage B: Hoofdpunten uit toets in vier veiligheidsregio’s.
Brief d.d. 12 december 2019 Voorzitter Veiligheidsberaad aan voorzitter veiligheidsregio’s inzake
taakdifferentiatie brandweer.
2.A Presentatie taakdifferentiatie brandweer 9 december 2019.
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Veiligheidsberaad - Minister van JenV 9-12-2019

Agendapunt

4

Onderwerp: Taakdifferentiatie brandweer
Voorstel
Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid worden gevraagd:
> In te stemmen met de invulling van de taakdifferentiatie voor de brandweer op basis van
het ordeningsprincipe van basistaken, specialistische taken, specialistische-plus taken
en aanvullende taken, zoals uitgewerkt voorliggende uitwerking (bijlage a);
> Aan de huidige denktank de vervolgopdracht te geven om:
 te komen tot een definitieve invulling van de takenmatrix (die staat beschreven in
bijlage a);
 de organisatorische, juridische, en financiële consequenties van deze bestuurlijke
koers per veiligheidsregio alsmede de gevolgen voor brandweeropleidingen nader
uit te werken en de resultaten hiervan voor te leggen in het overleg tussen het
Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 16 maart 2020, waarna een definitief
besluit kan worden genomen inzake de toekomstige invulling van brandweertaken;
 een voorstel te doen voor het implementatietraject, inclusief een routeboek om
hiertoe te komen.

Aanleiding
Het Veiligheidsberaad1 en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) hebben besloten om
gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en
beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de
vigerende regelgeving. Hiertoe is een denktank opgericht die bestaat uit diverse betrokkenen uit
het werkveld, vertegenwoordigers van het ministerie van JenV en (ambtelijk)
vertegenwoordigers van de Brandweerkamer. De portefeuillehouder Brandweer van het
Veiligheidsberaad treedt als voorzitter van de denktank op.
In het gezamenlijke overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 9
december 2019 wordt de oplossingsrichting (bijlage a) gepresenteerd, zodat de bestuurlijke
koers kan worden bepaald en besluitvorming over het vervolgtraject kan plaatsvinden.

Achtergrond
Onderzoeken
Op 14 juni jl. is aan de denktank differentiatie brandweertaken de volgende opdracht
meegegeven: “Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te
onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en
internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart
welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.”

1

In overleg met en betrokkenheid van de Brandweerkamer.
1/5

Centraal stond de vraag hoe kwalitatieve brandweerzorg kan worden geleverd, zodanig dat de
vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, ten
aanzien van de aard van het werk, de opleidingsvereisten en hoe dat vorm kan krijgen.
Leidende principes
Bij de uitwerking van de opdracht zijn de volgende leidende principes als uitgangspunten
gehanteerd:












Behoud van vrijwilligheid: Bij de uitwerking geldt het uitgangspunt dat er ruimte moet zijn
voor vrijwilligheid. Vrijwilligheid als onderdeel van het stelsel (en dus de oplossing) staat
niet ter discussie.
Toekomstbestendig stelsel: De uitwerking dient een oplossing te bieden voor de
verschillende ontwikkelingen/vraagstukken die nu en in de toekomst op de
brandweer/veiligheidsregio’s afkomen, zoals vraagstukken rondom vrijwilligheid en de
verbreding van het takenpakket, voor zover die nu kunnen worden voorzien.
Juridisch houdbaar: de scenario’s dienen een oplossing te bieden die in lijn is met nationale
en internationale wet- en regelgeving en jurisprudentie t.a.v. de Deeltijdrichtlijn en het
gelijkheidsbeginsel2, wat onverlet laat dat er ruimte moet zijn om onderbouwd met
voorstellen te komen om aan de Wet veiligheidsregio’s gelieerde regelgeving aan te
passen.
Gelijkwaardige brandweerzorg: Om ruimte te bieden voor taakdifferentiatie is de denktank
van mening dat de beweging moet worden gemaakt van gelijke naar gelijkwaardige
brandweerzorg. Dit houdt in dat meer wordt uitgegaan van ‘gebiedsgerichte
brandweerzorg’, waarbij de brandweerzorg kan verschillen (differentiëren) naar
risicogebied. De burger mag een gelijke manier van veiligheid verwachten maar de wijze
waarop dat wordt gerealiseerd, kan en mag per gebied verschillen. De brandweerzorg mag
daarmee verschillend zijn. Dit past echter niet in het huidige wettelijk kader en vraagt om
het vormgeven van een nieuw type toetsingskader waarbij minder op harde normen wordt
getoetst, maar meer op de outcome.
Veiligheid van het brandweerpersoneel: Voor de denktank is de veiligheid van
brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere vorm van uitwerking. Een harde
voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren.
Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar: Bij de uitwerking geldt dat deze wel in
de praktijk organiseerbaar en uitvoerbaar dient te zijn. Daarnaast geldt dat de scenario’s
betaalbaar dienen te zijn.

Bouwstenen
Om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers
zijn drie bouwstenen uitgewerkt, te weten:
1. Verplichte beschikbaarheid: beroepsmedewerkers hebben een verplichte beschikbaarheid,
terwijl vrijwilligers nooit een verplichting hebben om een taak uit te voeren of beschikbaar te
zijn.

2

Onder leiding van dhr. Verburg heeft toetsing plaatsgevonden van de aangedragen oplossing aan de juridische
kaders ten aanzien van de Deeltijdrichtlijn en het gelijkheidsbeginsel.
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2. Werkinhoud en volume: beroepsmedewerkers voeren naast basisbrandweertaken ook
specialistische taken uit. Tevens voeren beroepsmedewerkers meer taken uit dan de
vrijwilligers, door uitbreiding van het takenpakket met nieuwe taken.
3. Opleiding: beroepsmedewerkers volgen een zwaardere opleiding met een langere
opleidingsduur dan de vrijwilligers.
Model en uitwerking
In het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 24 september jl. is een
conceptueel model gepresenteerd, waarlangs taakdifferentiatie toegepast kon worden. Via een
tussenstap van drie scenario’s is gekomen tot één denkrichting, namelijk taakdifferentiatie op
basis van het ordeningsprincipe van:
 Basistaken
 Specialistische taken
 Specialistische-plus taken
 Aanvullende taken
Deze taken worden per deeltaak van de brandweer, te weten brandbestrijding, hulpverlening,
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, nader uitgewerkt (bijlage a).
De optelsom van al deze verschillen (in werkinhoud, in werkvolume, in beschikbaarheid en in
opleidingsvereisten) leidt tot een voldoende juridisch verschil tussen brandweervrijwilligers en
beroepsmedewerkers.
Toets
De uitwerking is getoetst in vier veiligheidsregio’s. Het doel van deze theoretische toets was om
te onderzoeken in hoeverre de voorgestelde denkrichting uitvoerbaar is in de veiligheidsregio,
wat de implementatie van de denkrichting kan betekenen voor de betreffende regio en wat voor
zover mogelijke consequenties zijn. De bevindingen en hoofdpunten van deze toetsen zijn
opgenomen in bijlage b. Op basis van de toetsen worden de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de
vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix;
2. Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht;
3. Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk.

Vervolgproces
In het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 9 december wordt de
bestuurlijke koers behandeld, namelijk het invulling geven van de taakdifferentiatie via het
ordeningsprincipe zoals in de uitwerking verder is verwoord. Verder wordt voorgesteld om de
denktank de vervolgopdrachten te geven om (a) te komen tot een definitieve invulling van de
takenmatrix, (b) de organisatorische, juridische, en financiële consequenties van deze
bestuurlijke koers per veiligheidsregio nader uit te werken en (c) te komen met een voorstel
voor het implementatietraject inclusief routeboek. Tevens dient inzichtelijk gemaakt te worden
welke gevolgen dit heeft voor de brandweeropleidingen.
De resultaten hiervan dienen voor het volgende overleg tussen het Veiligheidsberaad en de
minister van JenV (16 maart 2020) voorgelegd te worden, zodat een definitief besluit kan
worden genomen inzake de toekomstige invulling van brandweertaken.
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Na bestuurlijke besluitvorming op 9 december zal in de periode erna overleg plaatsvinden met
de betrokken vakorganisaties. Zo is op 16 december a.s. een (eerste) overleg tussen een
afvaardiging van de denktank met de vakorganisaties gepland.
Belangrijk is om een goede balans te houden tussen afstemming werkgevers en
stelselverantwoordelijk minister enerzijds, samenkomend in overleg op 9 december, en
aansluitend het informeren en anderszins betrekken van vakorganisaties. Hiervoor is
permanente aandacht, zodat op de geëigende momenten bonden worden betrokken.

Advies en besluitvorming
Historie
Gremium

Datum

Inhoud besluit

Voorzitter
Brandweerkamer en
ministers BZK en JenV

10-01-2018

Conclusie dat sprake is van gezamenlijk probleem
t.a.v. juridische positie brandweervrijwilligers. Optie
besproken van uitstel Wnra voor personeel
veiligheidsregio’s.

Brandweerkamer en
ministeries BZK en
JenV

Maart 2018

Opdracht voor onderzoek rechtspositie
brandweervrijwilligers van Brandweerkamer, ministerie
BZK en ministerie JenV aan Pels Rijcken. In november
wordt dit opgeleverd.

Veiligheidsberaad

14-12-2018

Presentatie oplossingsrichtingen door voorzitter
Brandweerkamer in het Veiligheidsberaad. Daarbij is
geconcludeerd dat de uitgezette lijn wordt gesteund
door het Veiligheidsberaad.

BAC Brandweer

04-02-2019

Presentatie proces en onderzoeksresultaten door de
heer Depla.

Veiligheidsberaad en
minister JenV

Maart 2019

Opdracht voor aanvullend onderzoek om te kunnen
bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud
van de huidige vormen van vrijwilligheid zijn.

Veiligheidsberaad

14-06-2019

Bespreking resultaten onderzoek van dhr. Verburg en
opdracht voor vervolgonderzoek hoe
brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel
zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en in de
instelling van de bestuurlijke commissie toekomst
brandweer.

Overleg
Veiligheidsberaad –
minister van JenV

24-09-2019

Bespreken stand van zaken en eerste
oplossingsrichtingen.

BAC Brandweer

14-11-2019

Bespreken stand van zaken.

Overleg
Veiligheidsberaad –
minister van JenV

09-12-2019

Besluitvorming bestuurlijke koers inzake
taakdifferentiatie en opdracht voor het uitwerken van
de consequenties.
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Vervolg
Gremium

Datum

Inhoud besluit

BAC Brandweer

5-03-2020

Adviseren over de (definitieve) besluitvorming en het
vervolgtraject.

Overleg
Veiligheidsberaad –
minister van JenV

16-03-2020

Definitieve besluitvorming inclusief
implementatietraject.

Communicatie
De landelijke woordvoering over het onderzoek loopt, vanwege het bestuurlijke karakter en het
vervolgproces, in ieder geval tot en met de besluitvorming op 16 maart 2020 via de
portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad. Bij iedere vervolgstap in de periode tot
16 maart 2020 ontvangen de veiligheidsregio’s (RBC, RDVR en woordvoerders) een
woordvoeringslijn.
Op de website www.veiligheidsberaad.nl wordt direct na de vergadering een nieuwsbericht
gepubliceerd, waarin de besluitvorming, de bestuurlijke koers en het vervolgproces wordt
toegelicht.

Bijlagen
a) Notitie ‘Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers en beroeps’
b) Notitie ‘Hoofdpunten uit toets in vier veiligheidsregio’s’

5/5

AGP 2 ABVRB 20200129, bijlage 1A

Aan

Veiligheidsberaad en minister van JenV
Van

Denktank 'taakdifferentiatie'
Datum

27 november 2019

Bijlage A - Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van
vrijwilligers en beroeps

1.

Aanleiding en opdracht

Rapport Pels Rijcken
Pels Rijcken heeft in 2018, in opdracht van de Brandweerkamer en de ministeries van BZK
en JenV onderzocht in hoeverre er elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers strijdig zijn met normen van EU-richtlijnen, EU-verordeningen en voor Nederland
geldende verdragen. Eind 2018 heeft Pels Rijcken het onderzoeksrapport opgeleverd. Hierin
wordt kort samengevat geconcludeerd dat er op dit moment een reëel risico bestaat dat
elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit
Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof van Justitie.
Op grond van deze conclusie bestaat er een wezenlijk risico dat brandweervrijwilligers
moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers.
Rapport Verburg
In maart 2019 hebben de minister van JenV en het Veiligheidsberaad ingestemd met een
gezamenlijke opdracht voor vervolgonderzoek naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Zij hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan prof. mr. L.G. Verburg
(hoogleraar arbeidsrecht Radbouduniversiteit) voor aanvullend onderzoek om te kunnen
bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud van de huidige vormen van vrijwilligheid
zijn.
Samengevat stelt dhr. Verburg geen mogelijkheid te zien om binnen het bestaande
juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de
brandweer te behouden en ook geen mogelijkheid te zien om af te wijken van de
Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Op basis van zijn onderzoek stelt
dhr. Verburg verder dat er twee wegen denkbaar zijn om te komen tot een
oplossingsrichting, te weten:
1. gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen;
2. differentiatie tussen groepen brandweermensen.
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Behoud van hybride brandweerstelsel
Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV – maar bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer –
hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van
vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale)
verankering van de brandweerzorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV willen dit
hybride stelsel met vrijwilligheid ook in de toekomst behouden. Daarmee lijkt de eerste optie
van gelijkwaardige bezoldiging geen haalbare route, omdat daarmee het hybride stelsel
teveel onder spanning komt te staan.
Oprichting Denktank met opdracht tot uitwerking denkrichting
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Pels Rijcken en een vervolgrapport van prof.
mr. L.G. Verburg is op 14 juni jl. besloten door het Veiligheidsberaad en minister van JenV
om de mogelijkheden in beeld te brengen om de brandweervrijwilliger en de beroepskracht
zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de vigerende
regelgeving. Hiertoe is een denktank opgericht (zie bijlage II voor samenstelling) waaraan de
volgende opdracht is gegeven:
Onderzoek samen (Veiligheidsberaad, Brandweerkamer en ministerie van JenV) hoe de
brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de
beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale
regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart
welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.

2.

Uitgangspunten en model bij uitwerking denkrichting

Voor de denktank zijn de volgende uitgangspunten van belang geweest bij het uitwerken van
de denkrichting (voor uitwerking, zie bijlage I):
 Behoud van vrijwilligheid;
 Toekomstbestendig stelsel;
 Juridisch houdbaar;
 Gelijkwaardige brandweerzorg;
 Veiligheid van het brandweerpersoneel;
 Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar.
De denktank is bij de uitwerking van de denkrichting om te komen tot (taak)differentiatie
uitgegaan van een conceptueel model waarin de y-as bestaat uit huidige versus nieuwe
taken en de x-as uit ‘koude’ en ‘warme’ taken. Dat leidt tot een kwadrant van
brandweertaken (zie voor gedetailleerdere uitwerking van het conceptuele model bijlage I).
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Figuur 1 – Kwadrant van brandweertaken

De denktank is vanuit dit conceptuele model gaan redeneren hoe gekomen kan worden tot
differentiatie in taken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Via een tussenstap van
drie scenario’s (voor een toelichting op de drie scenario’s, zie bijlage I) is gekomen tot een
gecombineerd scenario (denkrichting). Uitgangspunt daarbij is dat de denktank heeft
toegewerkt naar een robuust verhaal waarbij een werkbaar en fundamenteel onderscheid
kan worden gemaakt tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. De optelsom van al die
verschillen (in werkinhoud, in werkvolume, in beschikbaarheid en in opleidingsvereisten)
moet leiden tot een voldoende juridisch verschil voor de Deeltijdrichtlijn.

3.

Bouwstenen van denkrichting

Hieronder worden de bouwstenen van de denkrichting uitgewerkt om te komen tot een
fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers.
Verplicht en niet verplicht als cruciaal onderscheid
Een cruciaal onderscheid tussen de vrijwilliger en de beroepsmedewerker in deze is, dat het
voor de vrijwilliger allemaal op basis van vrijwilligheid is. De vrijwilliger mag bepaalde taken
uitvoeren, maar moet dit niet. De vrijwilliger kan niet worden verplicht om de taken uit te
voeren; hij mag ‘nee’ zeggen tegen een taak en ‘nee’ zeggen tegen de beschikbaarheid op
een bepaald moment. De vrijwilliger heeft geen opkomstplicht. Allerlei vormen van
kazernering en consignering van vrijwilligers zijn daarbij niet passend. Voor de
beroepsmedewerker geldt dat deze de taken moet uitvoeren (verplichting) en daarbij kan
ook verplichte kazernering of opkomstplicht bij pikettering passen.
Repressieve taken: onderscheid basis, specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend
Voor de repressieve brandweertaken wordt een onderscheid gemaakt tussen basistaken,
specialistische en specialistisch-plus taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers
voeren de volledige repressieve basistaken uit. Het onderscheidende is dat
beroepsmedewerkers naast de basisbrandweertaken ook de specialistische taken uitvoeren.
Beroepsmedewerkers zijn in ieder geval opgeleid om alle specialistische taken uit te voeren.
Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om zich op één taak te specialiseren, wanneer dat nodig
is vanuit de risico’s in een bepaald (risico)gebied.
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De specialistisch-plus taken zijn taken die beroepsmedewerkers kunnen oppakken waar dat
is gewenst. Er wordt nog een vierde groep taken onderscheiden, namelijk die van de
aanvullende taken. Dit zijn taken die niet tot de kern van de brandweertaken behoren (niet
zijn opgenomen in wetgeving) maar lokaal wel door brandweerposten worden opgepakt.
Aanvullende taken kunnen door beroepsmedewerkers of door vrijwilligers op vrijwillige basis
worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat eventuele aanvullende opleidingseisen (zeer)
gering zijn en er geen extra risico’s met het werk gepaard gaan.
Hieronder wordt een mogelijke indicatieve uitwerking gegeven van de vier type repressieve
brandweertaken (basis, specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend).
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* Het exacte onderscheid op het gebied van brandbestrijding tussen basis- en specialistische
taken vraagt nog nadere uitwerking.
Tabel 1 – Uitwerking van type repressieve brandweertaken

Daarnaast is er voor vrijwilligers de mogelijkheid om slechts een deel van het repressieve
takenpakket op te pakken, bijvoorbeeld alleen de technische hulpverlening of alleen de rol
van chauffeur.
De brandweerzorg wordt per gebied in het scenario ingericht op het ‘gemiddeld risico’. In
principe wordt er vanuit gegaan dat de vrijwilligers deze brandweerzorg op de meeste
plekken kunnen realiseren met de basistaken. Voor de risico’s die daarboven liggen, richt de
brandweerorganisatie teams van beroepsmedewerkers (al dan niet in deeltijd) in waarbinnen
die specialismen zijn georganiseerd.

4/16

Taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken
Anders dan voor de vrijwilliger geldt dat de taken van de beroepsmedewerker breder zijn
dan alleen de repressieve taken (basis en specialistisch/plus). Dit kan gaan om bestaande
koude taken (bv. allerlei taken op het gebied van brandpreventie) of om nieuwe taken in het
kader van ‘bredere maatschappelijke inzet’. Uitbreiding naar nieuwe taken kan een goede
opmaat zijn naar een tweede loopbaan voor de beroepsmedewerkers die 20 jaar werkzaam
zijn geweest in de repressieve dienst.
Een bredere taakorganisatie gaat om een beweging waarin de brandweer zich als onderdeel
van de veiligheidsregio ontwikkelt van een ‘blus/brand organisatie’ naar een
‘veiligheidsorganisatie’. De nieuwe taken in het kader van ‘bredere maatschappelijke inzet’
dienen in het verlengde te liggen van het borgen van de continuïteit van de samenleving
(continuïteitsconcept uit Brandweer over morgen, dat is vertaald naar de Landelijke Agenda
Brandweerzorg (2018)). Daarbij kan het gaan om taken zoals het geven van veiligheidsles
op scholen, het vrijmaken van snelwegen en het hersporen van trams. Cruciaal is wel dat
het gaat om taken die afbreekbaar zijn, omdat in het geval van een melding de
beroepsmedewerkers wel direct inzetbaar moeten zijn voor de ‘traditionele’ repressieve
brandweertaken.
Opleidingsduur en opleidingszwaarte verschilt
In onderhavige denkrichting betekent het onderscheid in taken ook iets voor de opleiding. Zo
dienen de vrijwilligers een opleiding tot ‘basisbrandweer’ te volgen. De beroepsmedewerker
dient een allround-brandweeropleiding te volgen waarin de medewerker naast de opleiding
tot ‘basisbrandweer’ ook specialistische modules krijgt aangeboden. Vrijwilligers die zich op
één taak specialiseren, zullen daar een specialistische module voor moeten volgen.
Op basis van de huidige kwalificatiedossiers kan worden gesteld dat het benodigde
opleidingsniveau voor beide type opleidingen gelijk is (mbo-niveau) maar de
opleidingszwaarte en de opleidingsduur van de opleidingen verschilt. Doordat de
taakbreedte van de beroepsmedewerker groter is dan die van de vrijwilliger (meer taken),
betekent dit ook een langere opleidingsduur (meer benodigde opleidingsuren). Daarnaast is
de opleidingszwaarte voor de beroepsmedewerker hoger, gezien de gevraagde
competenties voor de specialistische taken (zwaarte afhankelijk van complexiteit v/e taak).
Wat geldt voor de initiële opleiding geldt ook voor het ‘vakbekwaam blijven' van
medewerkers. Om vakbekwaam te blijven in hun taak zal dit minder inspanningsuren
(oefenen) vragen voor vrijwilligers dan voor beroepsmedewerkers.
Samenvattend: onderscheid op diverse dimensies
In de gepresenteerde denkrichting treedt onderscheid op in termen van:
 Verplichte beschikbaarheid: de beroepsmedewerker heeft een verplichte
beschikbaarheid (o.b.v. het rooster of piket) terwijl de vrijwilliger nooit een verplichting
heeft om een taak uit te voeren of beschikbaar te zijn.
 Werkinhoud en volume: de beroepsmedewerker voert naast basisbrandweertaken ook
specialistische taken uit. Tevens voert de beroepsmedewerker meer taken uit dan de
vrijwilliger door uitbreiding van het takenpakket met ‘nieuwe taken’.
 Opleiding: de beroepsmedewerker volgt een zwaardere opleiding met een langere
opleidingsduur dan de vrijwilliger.
Manschap en bevelvoerder
De beschrijving hiervoor heeft betrekking op de taken van een manschap. De denktank kijkt
voor de functie van bevelvoerder naar een onderscheid tussen de vrijwillige en de
beroepsmatige bevelvoerder. De vrijwillige bevelvoerder kan in deze denkrichting alleen het
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bevel voeren over een team vrijwilligers met basisbrandweertaken. De beroepsmatige
bevelvoerder moet het bevel kunnen voeren over een team beroepsmedewerkers (en/of
vrijwilligers), die naast de basisbrandweertaken tevens diverse specialismen kunnen
hebben.
Type brandweerkazernes
Op basis van de denkrichting kunnen er verschillende type brandweerkazernes ontstaan. De
denktank onderscheidt in ieder geval de volgende hoofdtypen kazernes:
 Vrijwillige basiskazerne: Een kazerne met vrijwilligers die alleen de basis
brandweertaken uitvoeren, dan wel met vrijwilligers die zich tevens op één taak hebben
gespecialiseerd. De vrijwilligers kunnen niet worden verplicht om beschikbaar te zijn.
Wel kan op deze kazernes worden gewerkt met het ‘vrijwel zeker instroom profiel’. In het
geval dat specialistische inzet nodig is, zal dit komen vanuit een andere kazerne, waarbij
wordt geaccepteerd dat dit een langere opkomsttijd vraagt dan voor de inzet van
basistaken.
 Basiskazerne parttime-beroeps: Een kazerne met medewerkers die parttime in dienst
zijn van de brandweer en daarmee verplicht kunnen worden om geconsigneerd of
gekazerneerd te zijn. Zij voeren naast de basistaken tevens specialistische
brandweertaken uit. Zij zijn echter niet voltijds in dienst van de brandweer en kunnen er
een andere hoofdbetrekking op nahouden.
 Basiskazerne beroeps: Een kazerne met beroepsmedewerkers die naast de basis
brandweertaken tevens specialistische taken uitvoeren. Deze medewerkers zijn
verantwoordelijk voor de inzet van basistaken in de lokale samenleving en kunnen
worden ingezet voor specialistische werkzaamheden in een breder gebied.
Daarnaast zijn er combinaties mogelijk van bovenstaande hoofdtypen.

4.

Toetsing van consequenties

Een volgende stap is dat de denkrichting wordt getoetst op consequenties ten aanzien van
verschillende aspecten. Hieronder staan de toetsingscriteria opgesomd, zoals benoemd in
de opdrachtformulering aan de denktank. Het is de bedoeling van de denktank om de
consequenties van de denkrichting op hoofdlijnen weer te geven in deze paragraaf, voor
zover dat mogelijk is in de daarvoor beschikbare tijd.
Geen COP- en KAP-vrijwilliger meer
Voordat de consequenties worden uitgewerkt ten aanzien van de geformuleerde
toetsingscriteria, is een belangrijke consequentie van de ingezette denkrichting dat twee
groepen van vrijwilligers niet meer als vrijwilliger kunnen worden aangemerkt, te weten de
COP-vrijwilliger (consignatie profiel) en de KAP-vrijwilliger (kazerneringsprofiel). Dat
betekent een aanzienlijke verandering voor die groep van vrijwilligers en de organisatie; de
precieze betekenis dient nader uitgewerkt te worden. De inschatting is wel dat de groep van
COP- en KAP-vrijwilligers geen homogene groep betreft en dat het dus per individu en soms
per post kan verschillen hoe hierop door de betrokkenen wordt gereageerd.
Kwalificatie eisen
Het onderscheid tussen de taken voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers moet nader
worden uitgewerkt in en vertaalt naar kwalificatie eisen (competenties en inhoudelijke
taakvelden) van vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze kwalificatie eisen worden
vervolgens vertaald naar kwalificatiedossiers en die zijn weer leidend voor de opleidingen en
daarmee cruciaal om op de consequenties te bezien. Dit vraagt dan ook nadere uitwerking.
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Overzichtelijkheid brandweerstelsel
Voor de denktank zijn er verschillende perspectieven om naar de overzichtelijkheid van het
stelsel te kijken. Zo kan worden gekeken naar de overzichtelijkheid voor stakeholders binnen
het stelsel (bevoegd gezag, directeuren veiligheidsregio’s, commandanten,
belangengroepen) en kan worden gekeken naar de overzichtelijkheid voor stakeholders
buiten het stelsel (partners als politie, ambulance en gemeente). De denktank is van mening
dat deze gesprekken (stakeholders binnen en buiten het stelsel) pas aangegaan kunnen
worden, wanneer de denkrichting is omarmd door het VB en de minister van JenV.
Wel kan nu al worden geconstateerd dat in de huidige praktijk er al sprake is van
aanzienlijke differentiatie, mede afhankelijk van het (risico)profiel van een regio. Er zijn al de
nodige verschillen (differentiatie) tussen regio’s als het gaat om de inzet van vrijwilligers en
daarmee is differentiatie niet nieuw.
Kwaliteit en continuïteit brandweerzorg
De consequenties voor de kwaliteit en de continuïteit van de brandweerzorg zijn voelbaar,
geredeneerd vanuit de denkrichting. Dat heeft er alles mee te maken dat de denkrichting
vraagt om een andere manier van kijken naar de kwaliteit van brandweerzorg. Een
voorwaarde voor de uitgewerkte denkrichting is dat er een beweging moet worden gemaakt
naar gebiedsgerichte/risicogerichte brandweerzorg; een beweging die nu al in verkenning en
voorbereiding is. Met andere woorden, een beweging van gelijke naar gelijkwaardige
brandweerzorg. Dat betekent dat andere kwaliteitsnormen nodig zijn dan er nu op basis van
regelgeving worden gesteld. Wanneer een stelsel van vrijwilligheid behouden moet blijven,
waarbij een cruciaal element is dat vrijwilligers te allen tijde ‘nee’ mogen zeggen tegen een
taak en beschikbaarheid, kan niet worden vastgehouden aan de verplichting om binnen een
bepaald aantal minuten op te komen. Dat kan de brandweerorganisatie namelijk alleen nog
maar realiseren met beroepsmedewerkers, omdat met vrijwilligers die garantie niet kan
worden gegeven. De brandweerzorg met de huidige normen kan naar de mening van de
denktank niet worden gegarandeerd met vrijwilligers die op elk willekeurig moment mogen
besluiten of ze wel of niet respons geven.
Daar hoort bij dat in het geval van specialistische brandweerzorg, het kan voorkomen dat dit
een langere responstijd vraagt omdat het specialisme niet is geborgd in de vrijwillige
kazerne. Ook hier geldt dat dit vraagt om bestuurlijke (en maatschappelijke) acceptatie van
dat gegeven.
Financiën
De denktank onderscheidt transitiekosten (eenmalig) en structurele kosten voor zowel
opleiden (vakbekwaam worden), oefenen (vakbekwaam blijven) als vergoedingen. De
financiële consequenties (transitie en structureel) van de denkrichting vragen om een nadere
uitwerking. Die kosten kunnen van regio tot regio verschillen.
Veiligheid bandweerpersoneel
Voor de denktank is de veiligheid van brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere
vorm van uitwerking. Een harde voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig
moeten kunnen uitvoeren. Brandweerwerk is in essentie risicovol en daarom zijn er allerlei
maatregelen genomen (opleidingen, procedures, beschermende kleding, etc.) waardoor
brandweermensen hun werk toch veilig kunnen uitvoeren. Dit blijft ook in de denkrichting
overeind en daarmee zijn er geen nadere consequenties te noemen als het gaat om de
veiligheid van brandweerpersoneel.
Arbeidsvoorwaardenbeleid
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Bij de brandweer is er momenteel geen eenduidig functiehuis en er zijn geen eenduidige
belonings- en arbeidsvoorwaarden. Het huidige stelsel biedt ruimte tot differentiatie en dit
wordt dan ook per regio bepaald. In essentie verandert de denkrichting niets aan het
arbeidsvoorwaardenbeleid. Een eventuele harmonisatie van belonings- en
arbeidsvoorwaarden is een vraagstuk dat wel raakt aan de denkrichting, maar daar feitelijk
geen directe consequenties voor heeft.
Perceptie samenleving
Dit criterium richt zich op de vraag of het stelsel en de daarmee gepaarde brandweerzorg
uitlegbaar is aan de samenleving. De denktank is van mening dat de uitgewerkte
denkrichting uitlegbaar is.
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Bijlage I – Achtergrondinformatie
I.
Aanleiding en opdracht
Pels Rijcken heeft in 2018, in opdracht van de Brandweerkamer en de ministeries van BZK
en JenV onderzocht in hoeverre er momenteel elementen in de rechtspositie van de
brandweervrijwilligers strijdig zijn met normen van EU-richtlijnen, EU-verordeningen en voor
Nederland geldende verdragen. Eind 2018 heeft Pels Rijcken het onderzoeksrapport
opgeleverd. Hierin wordt kort samengevat geconcludeerd dat er op dit moment een reëel
risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn
met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het
Europese hof van Justitie. Op grond van deze conclusie bestaat er een wezenlijk risico dat
brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers.
In maart 2019 hebben de minister van JenV en het Veiligheidsberaad ingestemd met een
gezamenlijke opdracht voor vervolgonderzoek naar de rechtspositie van
brandweervrijwilligers. Zij hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan prof. mr. L.G. Verburg
(hoogleraar arbeidsrecht Radbouduniversiteit) voor aanvullend onderzoek om te kunnen
bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud van de huidige vormen van vrijwilligheid
zijn.
Samengevat stelt dhr. Verburg geen mogelijkheid te zien om binnen het bestaande
juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de
brandweer te behouden en ook geen mogelijkheid te zien om af te wijken van de
Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Op basis van zijn onderzoek stelt
dhr. Verburg verder dat er twee wegen denkbaar zijn om te komen tot een
oplossingsrichting, te weten:
a. gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen;
b. differentiatie tussen groepen brandweermensen.
Met betrekking tot het tijdpad voor het vervolg is aangegeven dat de kwestie om een gepast
gevoel voor urgentie vraagt. Juridische procedures kunnen een risico voor de toekomst
vormen, maar hebben potentieel ook effect voor het verleden.
De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de minister van JenV en in de
vergadering van het Veiligheidsberaad van 14 juni jl. In die vergadering is besloten om
gezamenlijk (Veiligheidsberaad en minister van JenV) de mogelijkheden in beeld te brengen
om de brandweervrijwilliger en de beroepskracht zo te differentiëren en vorm te geven dat
geen sprake is van spanning met de vigerende regelgeving. Hiertoe is een denktank
opgericht die bestaat uit een afvaardiging van deze betrokken partijen. De volgende
opdracht is aan de denktank gegeven:
“Onderzoek samen (Veiligheidsberaad, Brandweerkamer en ministerie van JenV) hoe
de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de
beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale
regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart
welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.”
Centraal staat de vraag hoe kwalitatieve brandweerzorg kan worden geleverd, zodanig dat
de vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten,
ten aanzien van de aard van het werk, de opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden
en hoe dat vorm kan krijgen.
Het doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven:
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a) te bepalen hoe fundamenteel onderscheid moet worden aangebracht tussen vrijwilligers
en beroepspersoneel in de aard van het werk (taken), de opleidingsvereisten en de
arbeidsomstandigheden, zodanig dat er geen spanning meer is met de vigerende
regelgeving en er toch kan worden voldaan aan geldende kwaliteitseisen voor te leveren
brandweerzorg;
b) te bepalen hoe op hoofdlijnen in kaart kan worden gebracht wat de consequenties zijn
van de voorgestelde denkrichting(en), waarbij kan worden gedacht aan zaken als
kwalificatie-eisen, kwaliteit en continuïteit van de brandweerzorg (waaronder
opkomsttijden), veiligheid van brandweerpersoneel, overzichtelijkheid van het stelsel,
financiële consequenties, arbeidsvoorwaardenbeleid en perceptie van de samenleving.
II. Context van de opdracht
In dit deel van de bijlage worden enkele ontwikkelingen beschreven, die van belang zijn bij
de nadere uitwerking van de opdracht. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor een
toekombestendig stelsel van brandweerzorg.
Problematiek in Europees verband
De denktank heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers
nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, om te voldoen
aan de huidige Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese
hof van Justitie. Het lijkt dat deze problematiek in diverse vormen ook in andere Europese
landen actueel is, waarbij dit overigens niet per definitie op vergelijkbare wijze is. De minister
van JenV heeft toegezegd de ontwikkelingen in Brussel met betrekking tot de relevante
Richtlijnen te volgen en te bespreken. Deze route kent een langere doorlooptijd dan dit
traject.
Brede vraagstuk van vrijwilligheid
De specifieke aanleiding voor de opdracht aan de denktank is juridisch van aard. Deze
opdracht moet echter worden geplaatst in een bredere ontwikkeling die er gaande is rondom
het vraagstuk van vrijwilligheid. Het Veiligheidsberaad constateerde eerder dat er diverse
maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen spelen die de robuustheid en
toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer (kunnen)
ondermijnen. Vanwege de genoemde ontwikkelingen in de samenleving het erop lijkt dat het
huidige organisatiemodel van de brandweer met de huidige inzet van vrijwilligers op de
langere termijn tegen de grenzen van het eigen stelsel aanloopt. Zo wordt het momenteel op
diverse plekken in het land het steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te werven en is
de beschikbaarheid met name overdag fors minder. Vanwege het bovenstaande is in 2018
door het Veiligheidsberaad het programma vrijwilligheid ingesteld.
Wet veiligheidsregio’s
Een belangrijk juridische kader (nationaal) wordt gevormd door de Wet veiligheidsregio’s
(Wvr) en de onderliggende besluiten. In deze wet is de brandweerzorg geregeld en vertaald
naar (kwaliteits)normen. De huidige wetgeving gaat uit van een kwaliteitsnormering die is
gebaseerd op uniforme standaarden op basis van het maatgevende incident ‘brand in een
woning’. Daarop zijn allerlei normen gebaseerd zoals de opkomsttijden, de bezetting van
eenheden en de opleidingsvereisten. De wet biedt de ruimte om daar op onderdelen
gemotiveerd vanaf te wijken. Recentelijk is door de wetgever een commissie ingesteld die de
Wet veiligheidsregio’s gaat evalueren. De evaluatie is naar verwachting eind 2020 afgerond.
Gedifferentieerde praktijk
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Hiervoor is beschreven dat de brandweerzorg is ingericht op basis van het maatgevend
incident (woningbrand met slachtoffer). In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal
incidenten (naar schatting 75 tot 80% - kader Uitruk op maat, 2014) beduidend kleiner is dan
het maatgevende incident. Daarnaast verschillen de risico’s en feitelijke incidenten
aanzienlijk per veiligheidsregio. Je ziet mede op basis van de verschillen in type risico en
incident dat verschillende veiligheidsregio’s de bezetting mede daarop baseren en er
verschillende varianten ontstaan. Ook uit het programma vrijwilligheid blijkt dat er momenteel
al de nodige verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om de inzet van vrijwilligers.
Daarmee is de praktijk al een stuk meer gedifferentieerd dan louter op basis van het
maatgevend incident.
WNRA
Het feit dat het huidige stelstel van vrijwilligheid waarschijnlijk in strijd is met de geldende
Europese wetgeving (Deeltijdrichtlijn) is aan de orde gekomen door de discussies rondom de
invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op 1 januari 2020
treedt deze wet in werking en regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en
plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De veiligheidsregio’s zijn momenteel
(tijdelijk) uitgesloten van de Wnra. Bij een langduriger uitstel moet een publiekrechtelijke
regeling voor arbeidsvoorwaarden tot stand komen. Bij een overgang naar de Wnra kan zelf
een cao overeen worden gekomen, of moet worden besloten bij welke cao wordt
aangesloten. Het al dan niet volgen van de Wnra staat los van de vraag of vrijwilligers bij de
brandweer in arbeidsrechtelijke zin gelijk zouden moeten worden behandeld als
beroepskrachten.
Verbreding takenpakket
Een van de aspecten waarop wordt gedifferentieerd in de praktijk, betreft de verbreding van
het takenpakket van beroepspersoneel. In diverse regio’s zijn ontwikkelingen gaande om het
takenpakket van de beroepsmedewerkers - naast hun repressieve taak – verder uit te
bereiden. Denk aan projecten als “meer rood op straat” en “brandveilig leven” waarbij
brandweermensen worden ingezet voor voorlichting en advies aan burgers.
Ook op bestuurlijk niveau wordt steeds meer gekeken naar een verbreding van het
takenpakket. Dit past in een ontwikkeling waarin de taak van de brandweer van zgn.
bluszorg zich verbreed naar veiligheidszorg en nog een stap verder naar overheidszorg. In
dit kader wordt bijvoorbeeld gesproken over het concept van de brandweermedewerker als
breder geëquipeerde first responder of over het combineren van brandweer- en
ambulancezorg.
Naast de opdracht aan de denktank is in het Veiligheidsberaad van 14 juni jl. een
bestuurlijke commissie ingesteld die gaat onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een
toekomstbestendige (beroeps-)brandweer. De opdracht van de bestuurlijke commissie is om
te onderzoeken wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendige beroepsbrandweer,
waarbij de focus ligt op verhoging van het maatschappelijk nut en verbreding van het
brandweervak, op de flexibilisering van de brandweerroosters en het creëren van een
krachtig collectief werkgeversoverleg over arbeidsvoorwaarden (zie punt hiervoor over
Wnra). Er zijn de nodige raakvlakken tussen de opdracht van de denktank en de die van de
bestuurlijke commissie. De portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad en de
voorzitter van de Brandweerkamer zijn daarom lid van beide commissies. De bestuurlijke
commissie bestaat verder uit de burgemeesters Halsema, Aboutaleb en Out.
Brandweercultuur
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Cultuurkenmerken kunnen van invloed zijn op het functioneren van organisaties en het
stelsel. Het is bij het nadenken over mogelijke veranderingen aan het brandweerstelsel dan
ook van belang om de brandweercultuur mee te nemen. Het rapport ‘vrijwilligers bij de
brandweer; bouwstenen voor visieontwikkeling’ (TNO, 2013) geeft een overzicht van de
literatuur over de brandweercultuur. Cultuurkenmerken die daarin naar voren komen zijn
onder meer een homogene en gesloten cultuur, dadendrang, verenigings- en familiecultuur,
machocultuur, kritische houding, rechtstreeks op het doel afgaan en veel oog voor structuur.
Bij dergelijke cultuurkenmerken geldt enerzijds dat ze een positieve bijdrage leveren aan de
organisatie en het werk en anderzijds ook vaak een schaduwzijde hebben. Bij het
vormgeven van de veranderingen in het stelsel houdt de denktank rekening met de
bestaande brandweercultuur en neemt deze mee als wezenlijk onderdeel van het
veranderproces.
III. Leidende principes
Bij de uitwerking van de opdracht is de denktank uitgekomen op enkele leidende principes
bij het uitwerken van verschillende scenario’s. De denktank hanteert bij de uitwerking de
volgende leidende principes:
I.
Behoud van vrijwilligheid: Bij de uitwerking geldt het uitgangspunt dat er ruimte
moet zijn voor vrijwilligheid. Vrijwilligheid als onderdeel van het stelsel (en dus
de oplossing) staat niet ter discussie.
II.
Toekomstbestendig stelsel: De uitwerking dient een oplossing te bieden voor de
verschillende ontwikkelingen/vraagstukken die nu en in de toekomst op de
brandweer/veiligheidsregio’s afkomen zoals vraagstukken rondom vrijwilligheid
en verbreding takenpakket, voor zover die nu kunnen worden voorzien.
III.
Juridisch houdbaar: de scenario’s dienen een oplossing te bieden die in lijn is
met nationale en internationale wet- en regelgeving en jurisprudentie, wat
onverlet laat dat er ruimte moet zijn om onderbouwd met voorstellen te komen
om aan de Wvr gelieerde regelgeving aan te passen.
IV.
Gelijkwaardige brandweerzorg: Om ruimte te bieden voor taakdifferentiatie is de
denktank van mening dat de beweging moet worden gemaakt van gelijke naar
gelijkwaardige brandweerzorg. Houdt in dat veel meer wordt uitgegaan van
‘gebiedsgerichte brandweerzorg’, waarbij de brandweerzorg kan verschillen
(differentiëren) naar risicogebied. De burger mag een gelijke manier van
veiligheid verwachten maar de wijze waarop dat wordt gerealiseerd, kan en mag
per gebied verschillen. De brandweerzorg mag daarmee verschillend zijn. Dit
past niet in het huidige wettelijk kader (ligt dan ook een duidelijke link met de
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s) en vraagt om het vormgeven van
een nieuw type toetsingskader waarbij minder op harde normen wordt getoetst,
maar meer op outcome (andere manier van monitoren van prestaties).
V.
Veiligheid van het brandweerpersoneel: Voor de denktank is de veiligheid van
brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere vorm van uitwerking. Een
harde voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig moeten
kunnen uitvoeren.
VI.
Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar: Bij de uitwerking geldt dat
deze wel in de praktijk organiseerbaar en uitvoerbaar dient te zijn. Daarnaast
geldt dat de scenario’s betaalbaar dienen te zijn.

IV. Conceptueel model voor taakdifferentiatie
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De denktank heeft eerst nagedacht over de werkwijze om te komen tot verschillende
scenario’s van taakdifferentiatie. Er zijn verschillende manieren om tot een onderscheid in
scenario’s te komen. Aangezien de primaire opdracht is om tot scenario’s van
taakdifferentiatie te komen, lijkt het de denktank verstandig om tot een model te komen
waarin alle taakelementen zijn opgenomen voor de brandweer, waarop kan worden
gedifferentieerd. Uitgangspunt voor de denktank is dat aan ieder taakelement kwaliteitseisen
worden gesteld en die gelden voor zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers. Dus
bijvoorbeeld voor een taak als bestrijding buitenbrand gelden dezelfde kwaliteitseisen (en
dus ook opleidingseisen) voor een vrijwilliger als een beroepsmedewerker. Daarnaast gaat
de denktank er vanuit dat binnen de groep van beroepsmedewerkers het kan gaan om
parttime en fulltime medewerkers.
Een startpunt is het ontleden van de huidige taken van brandweermensen. Die zijn op te
splitsen in ‘koude’ en ‘warme’ taken. Een dimensie die kan worden toegevoegd is de
dimensie van nieuwe taken, wederom zowel koud als warm. Op die manier krijg je het
volgende kwadrant als het gaat om taken voor brandweermensen:

Figuur 1 – Kwadrant van brandweertaken

Het bovenste deel van het model is eenvoudig te ontleden in verschillende taakelementen.
Zo is het kwadrant ‘repressieve brandweertaken’ bijvoorbeeld op basis van het functieprofiel
van manschap en bevelvoerder te ontleden in verschillende taakelementen. Om uiteindelijk
te kunnen gaan differentiëren, heeft de denktank ervoor gekozen om bij de repressieve
brandweertaken een onderscheid te maken tussen taken die te typeren zijn als basis,
specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend. Voor de ‘warme’ (repressieve)
brandweertaken leidt dit tot een volgende tabel (voorlopig en nog nader in te vullen):

Tabel 1 – ‘Warme’ brandweertaken (indicatief)

Voor de huidige koude taken van de brandweer kan mogelijk tot een soortgelijke indeling
worden gekomen van taakelementen (wederom voorlopig en nader in te vullen):
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Tabel 2 – ‘Koude’ brandweertaken (indicatief)

Voor eventuele nieuwe taken is het lastiger om tot een lijst van mogelijke taken of
taakelementen te komen. Discussies hierover liggen gevoelig. In het model wordt in eerste
instantie uitgegaan van de samenvattende term ‘bredere maatschappelijke inzet’.
Dat leidt tot een volgende conceptueel model als het gaat om de taakelementen van de
brandweer:

Figuur 2 – Conceptueel model van taakelementen brandweer

Op basis van bovenstaand model is de denktank aan de slag gegaan met het formuleren
van enkele scenario’s om binnen dit model te differentiëren tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers.
V.

Van conceptueel model naar drie scenario’s

De denktank heeft onderzocht op welke wijze er onderscheid kan worden gemaakt tussen
de taken van de vrijwilliger en de taken van de beroepsmedewerker. Gezien de opdracht
aan de denktank blijft de denktank in de uitwerking van scenario’s spreken over vrijwilligers
en beroepsmedewerkers. Het is echter van belang om te realiseren dat dit ‘oude’ termen zijn
die we gebruiken voor nieuwe manieren om te kijken naar taakdifferentiatie.
De denktank is in eerste instantie gekomen tot drie scenario’s voor taakdifferentiatie waarbij
in alle scenario’s nog een aanvullende dimensie werd ingebracht, namelijk die van de
beschikbaarheid. In enkele zinnen waren de oorspronkelijke drie scenario’s als volgt:
I. Differentiatie op werkinhoud: De vrijwilliger voert repressieve taken uit met een laag risico
en niet complex en de beroepsmedewerker pak het totale repressieve takenpakket.
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II. Differentiatie op werkvolume: Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren
repressieve brandweertaken uit. Het verschil zit hem in het aantal taken dat een persoon
uitvoert. Boven een bepaald aantal taken wordt iemand aangemerkt als
beroepsmedewerker.
III. Differentiatie door uitbreiding taken: Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren
repressieve brandweertaken uit. De taken van de beroepsmedewerkers worden
uitgebreid.
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Bijlage II – Samenstelling denktank
In de denktank hebben de volgende personen zitting:
-

Dhr. Wouter Kolff (burgemeester Dordrecht, portefeuillehouder Brandweer VB, voorzitter)

-

Dhr. Paul Depla (burgemeester Breda, voorzitter Brandweerkamer)

-

Dhr. Paul Gelton (directeur Veiligheidsregio’s ministerie JenV)

-

Dhr. Edwin Meekes (afdelingshoofd Veiligheidsregio’s ministerie JenV)*

-

Dhr. IJle Stelstra (algemeen directeur Instituut Fysieke Veiligheid)*

-

Dhr. Peter Bos (algemeen directeur veiligheidsregio Utrecht, adviseur Brandweerkamer)

-

Dhr. Hans Zuidijk (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio Hollands Midden)*

-

Dhr. Anton Slofstra (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio GelderlandMidden)*

-

Dhr. Fred Heerink (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio Drenthe)*

-

Dhr. Roderik Kouwenhoven (secretaris)*

* Tevens lid van de door de denktank ingestelde werktank
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Veiligheidsberaad en minister van JenV
Van

Denktank 'taakdifferentiatie'
Datum

27 november 2019

Bijlage B - Hoofdpunten uit toets in vier veiligheidsregio's

Aanleiding en doel
De denktank is aan de slag gegaan met het uitwerken van een denkrichting om tot een
nadrukkelijk en fundamenteel onderscheid te komen tussen de vrijwilliger en de
beroepsmedewerker. Deze denkrichting is vervolgens getoetst in vier veiligheidsregio’s. Het
doel is dat wordt getoetst in hoeverre de denkrichting uitvoerbaar is in de regio, wat de
denkrichting betekent voor de regio en wat de voorziene consequenties zijn. Gezien de zeer
beperkte tijd die beschikbaar was voor de toets (enkele dagen), is gekomen tot een toets op
hoofdlijnen. De toets is uitgevoerd in vier veiligheidsregio’s die verschillend van elkaar zijn,
te weten:
 Haaglanden (groot beroepsdeel in een voornamelijk stedelijke omgeving);
 Twente (combinatie van vrijwillig en beroeps in een zowel stedelijk als landelijk gebied);
 Zeeland (alleen vrijwilligers in een landelijke omgeving);
 Zuid-Holland Zuid (combinatie van vrijwillig en beroeps in een diverse omgeving met
ander risicoprofiel dan Twente).
Hoofdpunten
Hieronder volgt een beschrijving van de hoofdpunten uit de toets:
 Uitvoerbaarheid: De toets laat zien dat de denkrichting uitvoerbaar lijkt te zijn voor de
veiligheidsregio’s, met dien verstande dat de consequenties (voor de organisatie en/of
de medewerkers) wel aanzienlijk kunnen zijn en erg verschillen per regio. Zo geldt voor
de ene regio dat op basis van de denkrichting dit slechts voor enkele posten een
aanzienlijke verandering betekent, terwijl voor de andere regio het voor een kwart of
zelfs een derde van de posten een aanzienlijke verandering betekent. Dit zit hem dan
veelal met name in het feit dat vrijwillige posten nu over meer dan één specialisme
beschikken, en de voorgestelde verdeling van taken over basis en specialistisch in de
praktijk erg verschillend uitpakt per regio. Zo is in de ene regio bij de regionalisering
direct de keuze gemaakt om vrijwilligers zo min mogelijk te belasten met specialisaties,
wat grotendeels passend is bij de denkrichting van de denktank. In de andere regio
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bestaat de gehele repressieve brandweerorganisatie uit vrijwilligers met dus ook
allerhande specialismen, wat zich moeizamer verhoudt tot de denkrichting van de
denktank.
Mogelijkheid van één specialisme voor vrijwilliger: In de toets is gekeken naar de
consequenties van de denkrichting waarin vrijwilligers geen enkel specialisme mogen
uitoefen en een variant waarin vrijwilligers één specialisme mogen uitoefenen. Uit de
toets komt naar voren dat de mogelijkheid voor één specialisme voor een
vrijwilligerspost de impact voor de organisatie en de medewerkers aanzienlijk
vermindert. Op basis van de toetsresultaten kunnen we concluderen dat het aantal
posten waar het een aanzienlijke impact heeft, met de helft wordt verminderd wanneer
één specialisme wordt toegelaten voor de vrijwilliger.
Slagkracht: Vanuit enkele regio’s komt de vraag en soms de zorg naar voren als het
gaat om de slagkracht. Vrijwilligers zijn in regio’s van groot belang bij het borgen van de
slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Zeker
waar het gaat om specialistische inzet lijkt het erop dat denkrichting negatieve gevolgen
heeft voor de opschaling, slagkracht, aflossing en herbezetting. Daarbij zal de
opkomsttijd bij opschaling van specialistische incidenten fors toenemen.
Precieze invulling takenmatrix: Uit de regio’s komen verschillende op- en aanmerkingen
als het gaat om de invulling van de takenmatrix. Het gaat dan om de volgende type
opmerkingen:
 Taken die niet genoemd staan in de matrix (bv. rietkapbestrijding) waarvan het
de vraag is waar ze in de matrix horen;
 Taken die een regio als basis ziet maar in de matrix als specialistisch(-plus)
worden gezien (bv. oppervlakteredding en decontaminatie);
 Taken die een regio als specialistisch ziet maar in de matrix als aanvullend
worden gezien (bv. redvoertuig).
Er kan worden geconcludeerd dat door uiteenlopende uitgangsposities qua organisatie
en aard van de omstandigheden waarmee de veiligheidsregio’s te maken hebben, de
inhoudelijke invulling van de takenmatrix diverse vraag- en aandachtspunten oproept.
Toekomstbestendigheid: Uit de toets komt een beeld naar voren dat de denkrichting
voor een deel een antwoord kan zijn op verschillende vraagstukken t.a.v. vrijwilligheid
die nu en in de toekomst op de regio’s afkomen. Zo kan het helpen bij het werven van
nieuwe vrijwilligers, bij het zorgen voor een lagere belastbaarheid en het sneller
inzetbaar krijgen van vrijwilligers.

Aanbevelingen
De analyse van de toetsresultaten leidt tot de volgende aanbevelingen:
 Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de
vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix;
 Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht;
 Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk.
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Taakdifferentiatie Brandweer

Geachte voorzitter veiligheidsregio,
Op 9 december 2019 heeft het Veiligheidsberaad samen met de minister van Justitie en
Veiligheid (JenV) gesproken over het voorstel van taakdifferentiatie bij de brandweer,
opgesteld door een op 14 juni jl. door henzelf opgerichte denktank. Via deze brief
informeer ik u over de uitkomsten van deze bespreking en het vervolgtraject.
Denktank
Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligheid en beroepsbrandweer. Hierin hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en
opleidingsvereisten. Door Europese en internationale regelgeving en
jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven.
Aanvullend onderzoek heeft dit beeld bevestigd. Het Veiligheidsberaad en de minister
van JenV vinden het belangrijk hier een oplossing voor te vinden binnen de juridische
kaders, met behoud van het voor de brandweerorganisatie in Nederland zo kenmerkende
element van vrijwilligheid. Vrijwilligheid is en blijft een belangrijk aspect van de
Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid en voor de brandweer in het bijzonder.
Daarom is, in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV, afgelopen juni
een denktank ingericht onder voorzitterschap van Wouter Kolff (portefeuillehouder
Brandweer van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht) die een
denkrichting heeft uitgewerkt, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Deze
denkrichting lag op 9 december jl. voor in het Veiligheidsberaad.
Differentiatie vrijwilliger en beroeps
Het uitgangspunt van deze richting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid tussen
vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau
en de kwaliteit van brandweerzorg. Om nadrukkelijk onderscheid tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers te maken, is in de denkrichting een differentiatie van verplichte
beschikbaarheid, werkinhoud en volume, en opleiding uitgewerkt.
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In dit nieuwe model beschikken we nog steeds over een adequate brandweerorganisatie
waarbij iedereen ertoe doet. Daarbij willen we dan ook inspelen op de afnemende
beschikbaarheid van vrijwilligers overdag.
Streven naar behoud van vrijwilligheid
Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV streven naar een stelsel inclusief
vrijwilligheid, dat in alle veiligheidsregio’s kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk kan
worden afgestemd op de behoeften in de betreffende veiligheidsregio.
Om te komen tot een afgewogen en zorgvuldig besluit, is door het Veiligheidsberaad en
de minister van JenV op 9 december jl. besloten om de consequenties van de
bestuurlijke koers inzichtelijk te maken voor alle veiligheidsregio’s en gesprekken aan te
gaan met alle betrokken partners, onder wie niet in de laatste plaats de vrijwilligers
zelf. Nog voor de zomer van 2020 wordt in het Veiligheidsberaad gesproken over de
resultaten hiervan.
Ik vertrouw erop dat u in uw regio intussen het gesprek hierover voert met alle
betrokkenen, zoals dat op landelijk niveau ook gebeurt.
In de bijlage treft u de denkrichting over de taakdifferentiatie aan.
Met vriendelijke groet, mede namens de minister van JenV,

H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

Bijlage: denkrichting taakdifferentiatie brandweer
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Taakdifferentiatie brandweer
Taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers

9 december 2019

Aanleiding


Rapport Pels Rijcken: Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat
elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit
Europese en internationale wet- en regelgeving. Er bestaat een wezenlijk risico dat
brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers.



Rapport Verburg: Dhr. Verburg ziet geen mogelijkheid om binnen het bestaande juridische
kader vrijwilligheid bij de brandweer te behouden en hij ziet ook geen mogelijkheid om af te
wijken van de Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Dhr. Verburg stelt dat er
twee mogelijke oplossingsrichtingen zijn:
̶
gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen;
̶
differentiatie tussen groepen brandweermensen.



Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het
huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als
beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de
brandweerzorg.
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Instelling denktank en opdracht


Op 14 juni jl. hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een
denktank.



De opdracht aan de denktank luidde als volgt:
Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te
onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese
en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng
in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.

3

Uitgangspunten voor denkrichting


Behoud van vrijwilligheid



Toekomstbestendig stelsel



Juridisch houdbaar



Gelijkwaardige brandweerzorg



Veiligheid van het brandweerpersoneel



Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar
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Conceptueel model voor taakdifferentiatie

5

Bouwstenen van denkrichting


Bouwsteen I – Verplicht en niet verplicht als cruciaal onderscheid: De vrijwilliger voert taken
uit op basis van vrijwilligheid en kan daartoe niet worden verplicht; hij mag ‘nee’ zeggen tegen
een taak en ‘nee’ zeggen tegen de beschikbaarheid op een bepaald moment (geen
opkomstplicht). Vormen van kazernering en consignering van vrijwilligers zijn niet passend. De
beroepsmedewerker heeft de verplichting om de taken uit te voeren op bepaalde momenten.



Bouwsteen II – Onderscheid in type repressieve brandweertaken: Voor de repressieve
brandweertaken wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende type taken: basis,
specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend.
̶
Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de basistaken uit.
̶
Beroepsmedewerkers zijn daarnaast opgeleid om alle specialistische taken uit te voeren en
voeren die waar nodig uit. Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om zich op één taak te
specialiseren, wanneer dat nodig is vanuit de risico’s in een bepaald (risico)gebied.
̶
Specialistische-plus taken kunnen beroepsmedewerkers uitvoeren waar dat is gewenst.
̶
Aanvullende taken behoren niet tot de kern van de brandweertaken, maar kunnen lokaal wel
door brandweerposten worden opgepakt door zowel vrijwilligers als beroeps. Voorwaarde is
dat evt. aanvullende opleidingseisen (zeer) gering zijn en er geen extra risico’s zijn.
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Bouwstenen van denkrichting - Takenmatrix
Basis

Specialistisch

Specialistisch-plus

Aanvullend

Brandbestrijding

Brandbestrijding bij
buitenbrand, woningbrand
(met adembescherming) en
alle soortgelijke
binnenbranden (zoals
eenvoudige kantoren en
bedrijfsgebouwen)*

Brandbestrijding in complexe
objecten/omgevingen (zoals
hoogbouw, tunnels, industrie,
specialistische
(inzet)procedures, lange
aanvalswegen en het niet
eenvoudig vindbaar zijn van
slachtoffers of brandhaard)*

Brandbestrijding in zeer
Grootwatertranssport
complexe en specifieke
Redvoertuigen
objecten/omgevingen (zoals AED
vliegtuigbrand, industriebrand
en scheepsbrand)

Technische
hulpverlening

Eenvoudige hulpverlening
Toegang verschaffen
Eenvoudige beknelling

Complexe/zware
hulpverlening en beknelling
(middelen HV1)

Instortingen (STH-teams /
USAR)

Tilassistentie

Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen

Stabilisatie in uitrukkleding
(met adembescherming) en
met vuilwerkpak

Stabilisatie in chemiepak

Stabilisatie in gaspak
Ontsmetten (decontamineren)

Verkenner gevaarlijke stoffen

Ondersteuning bij
waterongevallen

Grijpredding

Oppervlakteredding

Duiken
Schipper blusboot

Schipper en opstapper bij
trailerbare bootjes

* Het exacte onderscheid op het gebied van brandbestrijding tussen basis- en specialistische taken vraagt nog nadere uitwerking
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Bouwstenen van denkrichting


Bouwsteen III – Taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken: Voor
de beroepsmedewerker geldt dat de taken breder zijn dan alleen de repressieve taken. Dit kan
gaan om 1) bestaande koude taken en/of 2) nieuwe taken in het kader van ‘bredere
maatschappelijke inzet’.
Uitbreiding naar nieuwe taken past in een beweging waarin de brandweer zich als onderdeel van
de veiligheidsregio ontwikkelt van een ‘blus/brand organisatie’ naar een ‘veiligheidsorganisatie’.
De nieuwe taken dienen in het verlengde te liggen van het borgen van de continuïteit van de
samenleving. Cruciaal is dat het gaat om taken die afbreekbaar zijn.



Bouwsteen IV – Opleidingsduur en –zwaarte verschilt: Consequentie van differentiatie in
taken is dat de opleidingen verschillen. Vrijwilligers volgen een opleiding tot ‘basis-brandweer’.
Beroepsmedewerkers krijgen daarnaast de specialistische modules aangeboden.
Het opleidingsniveau is voor beide groepen gelijk (mbo-niveau). Door een grotere taakbreedte
van de beroepsmedewerker (meer taken), leidt dat tot een langere opleidingsduur. Ook de
opleidingszwaarte is voor de beroepsmedewerker hoger, gezien de gevraagde competenties
voor de specialistische taken. Wat geldt voor de initiële opleiding geldt ook voor het
‘vakbekwaam blijven' van medewerkers.
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Toetsing van consequenties









COP- en KAP-vrijwilliger: De vrijwilliger met het consignatieprofiel (COP) en de vrijwilliger met
het kazerneringsprofiel (KAP) kunnen niet meer als vrijwilliger worden aangemerkt.
Kwalificatie-eisen: Vertaling van taken naar kwalificatie-eisen en kwalificatiedossiers en
vervolgens naar opleidingen vraagt om een nadere uitwerking.
Overzichtelijkheid brandweerstelsel: Na omarming van de denkrichting worden gesprekken
aangegaan met stakeholders binnen (bevoegd gezag, directeuren veiligheidsregio’s,
commandanten, belangengroepen) en buiten (politie, ambulance, gemeenten) het
brandweerstelsel om de overzichtelijkheid te bespreken.
Kwaliteit en continuïteit brandweerzorg: De denkrichting vraagt om een andere manier van
kijken naar de kwaliteit van brandweerzorg. Het gaat om een beweging van gelijke naar
gelijkwaardige brandweerzorg wat consequenties heeft voor de huidige wetgeving.
Financiën: Enerzijds transitiekosten en anderzijds structurele kosten voor opleiden, oefenen en
vergoedingen. Deze gevolgen dienen nader uitgewerkt te worden.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: Het huidige stelsel biedt ruimte tot differentiatie en de denkrichting
verandert niets aan het arbeidsvoorwaardenbeleid.
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Toets in vier regio’s (1)


De denkrichting is getoetst in vier veiligheidsregio’s. Doel was om te toetsen in hoeverre de
denkrichting uitvoerbaar is in de regio, wat de denkrichting betekent voor de regio en wat de
voorziene consequenties zijn.



Hoofdpunten uit de toets:
̶
Uitvoerbaarheid: De denkrichting lijkt uitvoerbaar te zijn voor de veiligheidsregio’s, met dien
verstande dat de consequenties (voor organisatie en/of medewerkers) aanzienlijk kunnen zijn
en erg verschillen per regio.
̶
Mogelijkheid van één specialisme voor vrijwilliger: De mogelijkheid voor één specialisme voor
een vrijwilligerspost vermindert de impact voor de organisatie en de medewerkers aanzienlijk.
̶
Slagkracht: Waar het gaat om met name specialistische inzet lijkt het erop dat de denkrichting
negatieve gevolgen heeft voor de opschaling, slagkracht, aflossing en herbezetting.
̶
Takenmatrix: De inhoudelijke invulling van de takenmatrix roept diverse vraag- en
aandachtspunten op.
̶
Toekomstbestendigheid: De denkrichting kan voor een deel een antwoord zijn op
verschillende vraagstukken t.a.v. vrijwilligheid die nu en in de toekomst op de regio’s
afkomen.
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Toets in vier regio’s (2)
De analyse van de toetsresultaten leidt tot de volgende aanbevelingen:


Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de vakorganisaties
tot een goede invulling van de takenmatrix;



Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht;



Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk.
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5 december 2019
Kees van Geffen Wethouder gemeente Oss en voorzitter POHO Arbeidsmarkt
Noordoost Brabant
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord
Sociaal inclusief ondernemen
Wij, de wethouders van het POHO Arbeidsmarkt Noordoost Brabant, hebben enkele
jaren geleden met elkaar afgesproken om in de eigen organisatie én via inkoop
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden. Sociaal
inclusief ondernemen (SIO). Zelf het goede voorbeeld geven. Meer diversiteit en
inclusiviteit in onze eigen organisaties. Wij zijn enthousiast. Wij nemen de
Gemeenschappelijke Regelingen, als lokaal verlengd bestuur, graag hierin mee.
Rosemarijn Loggers
Voor kennisgeving aannemen.
2019-I10584
5 december 2019
R. Heijmerink, programmamanager Interbestuurlijk Toezicht namens Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Brabant
Bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord
Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019
GS informeert gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen over
de conclusies en de resultaten van de uitgevoerde Evaluatie Beleidskader
Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019.
Poort, Kitty
Voor kennisgeving aannemen.
2019-I10582
5 december 2019
ir. P.Th. Gelton Directeur Veiligheidsregio’s Crisisbeheersing en Meldkamer
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord
Rijksbijdrage 2020
Financiële managementinformatie mbt Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR) 2020 - Rijksbijdrage 2020
Glaudemans, Michiel
Voor kennisgeving aannemen.
2019-I10527
13-11-2019
Unesco
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord
Samenwerking veiligheids- en erfgoedsector
Herinnering aan brief 2019-I10337 van 5-8-2019
Omdat het enige tijd geleden is kan ik me voorstellen dat de brief onderop een stapel
is beland, daarom stuur ik voor de zekerheid de digitale versie van de brief in de
bijlage mee. De vraag aan u is om het aan de juiste persoon binnen uw organisatie te
sturen, met daarbij het verzoek om een reactie.
Paul de Vet
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.
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2019-I10546
12-11-2019
De Minister van Justitie en Veiligheid
De Voorzitters van de Veiligheidsregio's
Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
Na overleg met de Tweede Kamer en naar aanleiding van geuite zorgen door enkele
voorzitters van veiligheidsregio's heb ik besloten om het WAS voorlopig te
continueren. In het najaar van 2020 zal ik een besluit nemen of het WAS per 1 januari
2022 wordt uitgefaseerd.
Paul de Vet
Voor kennisgeving aannemen
2019-I10532
04-11-2019
Inspectie Justitie en Veiligheid
Directeur veiligheidsregio Brabant-Noord
Wederhoor concept-rapport onderzoek Operationele prestaties
Aanbieding van conceptbeeld van het deelonderzoek ‘operationele prestaties’.
Verzoek om het conceptbeeld te controleren op eventuele feitelijke onjuistheden en
een reactie door te geven voor uiterlijk 18 november 2019.
Paul de Vet
Reactie voor 18-11-2019
2019-I10467
21-10-2019
directeur wegen en verkeersveiligheid Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord
Kennisgeving NRD A2 Deil -’s-Hertogenbosch - Vught
Kennisgeving milieueffectenrapportage project A2 Dell - 's-Hertogenbosch – Vught.
Aanleiding startbeslissing met doel verbeteren doorstroming knooppunten Deil en
Vught. U kunt in bestuurlijke zin reageren tot uiterlijk 4 december 2019. Voor het
indienen van zienswijzen verwijs ik u naar de kennisgeving.
Paul de Vet
Voor kennisgeving aannemen

UITGEGANE STUKKEN
Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud

Behandelaar
Voorstel

2019-U4634
21-11-2019
namens het Dagelijks Bestuur VR
Voorzitter Dagelijks Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Zienswijze Jaarplan en Begroting 2020 IFV
Samengevat luidt de zienswijze van het bestuur van de Veiligheidsregio BrabantNoord als volgt. Wij stemmen in met het nu voorliggende jaarplan en begroting IFV
2020 versie 1.0, d.d. 25 oktober 2019 en hebben daarbij de volgende wensen:

De veiligheidsregio’s te laten meedenken over de toekomst van het IFV, waarbij
uw kernvraag “Welke belangrijke ontwikkelingen ervaart u waar het IFV aan kan
bijdragen?’ aan de orde komt;

Het netwerk Finance & Control laten meedenken over de totstandkoming van
een “regeling begroting en verantwoording IFV” mede in het licht van uw verzoek
om de wijze waarop het IFV inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke
taken en de opdrachten voor de veiligheidsregio’s vorm te kunnen geven;

Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toekomstige taakontwikkelingen
op te pakken via “oud voor nieuw” beleid en de (collectieve) financiering daarvan.
Anne Hellings
Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud
Behandelaar
Voorstel
Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud

Behandelaar
Voorstel
Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud

Behandelaar
Voorstel
Briefnummer
Datum document
Afzender
Geadresseerde
Onderwerp
Korte inhoud

Behandelaar
Voorstel

2019-U4629
19-11-2019
Directeur veiligheidsregio Brabant-Noord
Inspectie Justitie en Veiligheid
Reactie op concept-rapport onderzoek Operationele prestaties
Onze reactie omvat een opmerking n.a.v. melding en alarmering en overdracht
nafase
Paul de Vet
heroverwegen
2019-U4627
15-11-2019
Namens voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord
Gemeente Haaren
Verzoek toekennen frictiegelden
Gemeente Haaren houdt op te bestaan. Taken veiligheidsregio wordt overgedragen
aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Verzoek vergoeden frictie- en
desintegratiekosten.
Caroline Reitsma
Voor kennisgeving aannemen
2019-U4620 U4621 en U4626
11-11-2019 en 13-11-2019
Namens voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord
aan B&W en raden van aangesloten gemeenten en aan omringende
veiligheidsregio’s
Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger
Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger, word voorafgaand aan vaststelling ter
bespreking aangeboden aan de gemeenteraad, college en B&W gemeenten en de
veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost, Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord. Verzoek om reactie tot 24-01-2020
Anne Hellings
Voor kennisgeving aannemen
2019-U4594
23 oktober 2019
Namens voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord
Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid
Sturing en regie op de bluswatervoorziening in Brabant-Noord
Toezegging dat de realisatie van de verbeterpunten op de sturing en regie op de
bluswatervoorziening in Brabant-Noord projectmatig worden zal opgepakt. In het 2e
kwartaal van 2020 zal de organisatie een projectvoorstel aan het bestuur voorleggen.
Peter Bandsma
Voor kennisgeving aannemen

Procesgang
Processtap

Datum

Algemeen Bestuur (ter kennisname)

29 januari 2020

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

Akkoord

Ja

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

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

AGP 4a ABVRBN 20200129
Overzicht brandweerinzetten tijdens de jaarwisselingen in alle 25 veiligheidsregio’s
2019 / 2020 2018 / 2019 2017 / 2018 2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015
Amsterdam-Amstelland

250

327

186

209

255

207

Brabant-Noord

90

81

52

72

105

95

Brabant-Zuidoost

108

117

54

61

71

60

Drenthe

67

132

90

90

80

131

Flevoland

53

72

36

51

53

56

Fryslân

83

96

71

93

99

90

Gelderland-Midden

97

102

62

85

150

79

Gelderland-Zuid

142

187

155

212

216

181

Gooi en Vechtstreek

49

36

67

49

80

44

Groningen

107

101

76

140

109

270

Haaglanden

942

712

544

869

760

743

Hollands Midden

134

143

194

227

231

226

Kennemerland

109

82

100

175

161

195

Limburg-Noord

46

11

10

19

43

26

Zuid-Limburg

60

57

56

54

54

78

Midden- en WestBrabant

224

155

215

197

220

197

Noord-Holland Noord

103

147

81

78

60

77

Noord- en OostGelderland

117

117

128

92

132

140

Rotterdam-Rijnmond

709

661

751

421

712

828

Utrecht*

313

370

190

345

438

311

Twente

131

107

90

98

149

89

IJsselland

83

71

62

50

56

98

Zaanstreek-Waterland

78

51

55

53

39

39

Zeeland

89

94

71

76

122

70

Zuid-Holland Zuid

174

193

89

208

192

101

TOTAAL

4.358

4.222

3.485

4.024

4.587

4.431

* Utrecht hanteert met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 een nieuwe validatiemethodiek voor het
vaststellen van het aantal en de aard van de incidenten tijdens de jaarwisseling. Alle gegevens
worden achteraf gecontroleerd, waar dit in vorige jaren niet in alle gevallen mogelijk was. Daarmee
voldoen zij aan de informatiebehoefte van gemeenten en samenleving. Hierdoor zijn de cijfers van
deze jaarwisseling echter in mindere mate te vergelijken met die van vorige jaren.
Cijfers geactualiseerd per 6-1-2020
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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 2 oktober 2019.
Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mr. W.A.G. Hillenaar, mw. drs. W. van Hees, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mw. drs.
C.J.M.A. van Esch, mr. A.D. Heil, mr. J.J. Smilde, 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, drs. H.A.G. Hellegers en , drs. L.H.J. Verheijen.
Agenda Onderwerp
nr.
Opening
1.
2

Ingekomen en uitgegane
stukken & Mededelingen
Bestuur

Opening 13.00 uur
Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor
kennisgeving aan.
MEDEDELINGEN:
Rapportage Beeld kwaliteitszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord Inspectie
Justitie en Veiligheid
Mevrouw Van Schaijk meldt dat van de Inspectie Justitie en Veiligheid de rapportage
“Beeld kwaliteitszorg Veiligheidsregio Brabant-Noord” is ontvangen. Deze rapportage
zal samen met andere deelrapportages zoals operationele prestaties worden
geïntegreerd in de naar verwachting eind 2019 uit te brengen rapportage over de stand
van zaken rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. Zodra die rapportage is
ontvangen ontvangt het Dagelijks Bestuur hierop een duiding voor Brabant-Noord.
Reactie aan Inspectie Justitie en Veiligheid over stand van zaken bluswatervoorziening Brabant-Noord naar aanleiding van rapportage “Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen”
Mevrouw Van Schaijk meldt dat voor 1 november 2019 een reactie over de stand van
zaken bluswatervoorziening aan de Inspectie Justitie en Veiligheid zal worden
uitgebracht. Zoals bekend zijn over dit onderwerp in Brabant-Noord beleidsafspraken
gemaakt. Aanvullende afspraken zijn echter noodzakelijk over taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden over het toezicht op de kwaliteit van de bluswatervoorziening.
De tekst van deze reactie zal met de voorzitter worden kortgesloten.
Samenwerking veiligheids- en erfgoedsector
Mevrouw Van Schaijk meldt dat de brief van de voorzitter van de Nederlandse Unesco
Commissie met als strekking om de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de
erfgoedsector te versterken door middel van een gezamenlijk door de Raad brandweercommandanten op te stellen reactie zal worden beantwoord.
Periodiek overleg Veiligheidsberaad met de minister van Justitie en Veiligheid op
24 september 2019
Mevrouw Buijs-Glaudemans heeft de vergadering bijgewoond. Aan de orde kwam de
rechtspositie van brandweervrijwilligers in relatie tot de Europese Deeltijdrichtlijn. De
voorzitter merkt op dat een te eenzijdige benadering vanuit uitsluitend juridisch en
financieel oogpunt van de te ontwikkelen scenario’s om wel of niet onderscheid aan te
brengen in de taken en rollen van brandweervrijwilligers ten opzichte van
beroepskrachten moet worden voorkomen. De tijdsdruk mag een zorgvuldige
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besluitvorming niet in de weg staan.
De heer Pors merkt op dat bij de brandweermedewerkers ruis is ontstaan door de
tegenstrijdige berichtgeving in de media over de mogelijke consequenties van de
Europese Deeltijdrichtlijn. Een intern memo is voor de postcommandanten gemaakt als
uitleg en ondersteuning bij vragen aan de koffietafel.
De voorzitter merkt op dat naar aanleiding van de media aandacht een informatief
bericht aan de burgemeesters van de Veiligheidsregio Gelderlaand-Zuid is gezonden
met de hoofdlijnen en woordvoering. Het interne memo zal aanvullend naar de
burgemeesters in Brabant-Noord worden gezonden.
Bij het onderwerp “Samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en het Rijk bij
bovenregionale en landelijke crisis” zal met name de versterking van de landelijke regie
moeten worden onderzocht.
Agenda Veiligheidsberaad 7 oktober 2019
Het Veiligheidsberaad zal in gesprek gaan met de minister van Infrastructuur en
Waterstaat en de Deltacommissaris over samenwerking op het gebied van
waterveiligheid en crisisbeheersing. Overige onderwerpen zijn gebiedsgerichte
opkomsttijden, evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (De evaluatiecommissie onder
voorzitterschap van Erwin Muller en als leden Magda Berndsen, Beatrice de Graaf,
Nathalie Kramers, Bernt Schneiders en Paul Verlaan is op 5 juli 2019 ingesteld.), het
Inspectierapport Continuïteit Meldkamers van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de
doorontwikkeling van LCMS tot basisvoorziening crisisbeheersing. In verband met een
onvoorziene vergadering van Agrifood Capital op 8 oktober 2019 worden de
collegevergaderingen in de gemeenten vervroegd naar 7 oktober en zal daarmee de
voorzitter of geen van de andere leden van het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid zijn
om de vergadering van het Veiligheidsberaad bij te wonen.
Invulling functie Calamiteitencoördinator (Caco)
Tussen de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost is een overeenkomst
met betrekking tot de gezamenlijke invulling van de Caco-functie gesloten. De
succesvolle werving van Caco’s heeft ertoe geleid dat de geselecteerde kandidaten per
1 oktober 2019 in functie treden en in de komende maanden worden opgeleid. Per 1
januari 2020 zal de nieuwe Caco-regeling van kracht worden waardoor 24/7 een Caco
op de meldkamer beschikbaar is, aldus mevrouw Van Schaijk.
Financiële Commissie
De Financiële Commissie geeft blijkens het verslag van haar vergadering op 25
september 2019 het Dagelijks Bestuur in overweging om haar op te heffen. In de
huidige fase van ontwikkeling van de veiligheidsregio en de inmiddels bestaande
governance vraagt de Financiële Commissie zich af of zij nog meerwaarde heeft.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur ter
besluitvorming voor te leggen in hoeverre de Financiële Commissie moet worden
gehandhaafd of opgeheven.
Vergaderplanning 2020 Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-
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Noord
Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt de vergaderplanning 2020 voor het Dagelijks en
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord overeenkomstig het met de
secretariaten van de burgemeesters afgestemde concept vast.

2b

Mededelingen Politie

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zullen in het eind november 2019 te
betrekken kantoor aan de Kooikersweg 2 in ’s-Hertogenbosch worden gehouden en de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur in het gemeentehuis van Bernheze, De
Misse 6 in Heesch.
Wijzigingswet Meldkamers
De heer Heil laat weten dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de
Tweede Kamer op 12 september 2019 heeft besloten de Ontwerp-wijzigingswet
meldkamers voor plenaire behandeling aan de Tweede Kamer voor te leggen. Deze
behandeling staat geagendeerd voor 4 november 2019. Op dit moment is nog niet
duidelijk of de besluitvorming door Tweede en Eerste Kamer voor het eind van dit jaar
kan worden afgerond zodat de wet op 1 januari 2020 in werking zou kunnen treden.
Governance Meldkamer Oost-Brabant na inwerkingtreding Wijzigingswet
meldkamers
Een daartoe gevormde werkgroep van vertegenwoordigers van alle bij de Meldkamer
Oost-Brabant (MKOB) betrokken partijen werkt op dit moment aan een notitie voor
inrichting van de governance na inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers.
Zodra overeenstemming over de notitie is bereikt zal deze voor advies aan de
Bestuursadviescommissie MKOB worden voorgelegd alvorens deze ter besluitvorming
aan de besturen van alle bij de MKOB betrokken partijen wordt voorgelegd, aldus de
heer Heil.
Overdrachtsdossier Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
Door de Kwartiermaker Bedrijfsvoering MKOB wordt in nauw overleg met de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS) gewerkt aan het opstellen van het overdrachtsdossier. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de bij de Meldkamer Oost-Brabant
(MKOB) betrokken partijen en het Programmateam LMS. De concept-versie van het
Overdrachtsdossier moet medio oktober 2019 klaar zijn en zal eerst voor advies aan de
Bestuursadviescommissie MKOB worden voorgelegd alvorens ter besluitvorming aan
de bij de meldkamer betrokken partijen voor te leggen. Het overdrachtsdossier omvat:
een letter of representation, overzicht van medewerkers die overkomen naar de LMS,
overdrachtsbalans met toelichting, over te nemen activa, overzicht van financiële
verrekeningen over en weer, overzicht van contracten die overgaan naar de LMS en
een beschrijving van de aanwezige en gewenste facilitaire dienstverlening op de
meldkamerlocatie, aldus de heer Heil.
Acties boeren naar aanleiding van de stikstofregelgeving
Met het oog op de landelijke acties in ’s-Gravenhage door boeren die ageren tegen de
stikstofregelgeving is op 1 oktober 2019 landelijk en bij de regionale eenheden van de
Nationale Politie de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden opgestart. De begeleiding
van de tractoren waarmee de boeren naar en van ’s-Gravenhage zijn gegaan heeft in
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Brabant-Oost geen aanleiding tot grote problemen gegeven.
Evenementen mei 2020

2c

Mededelingen Hoofdofficier
van Justitie

2d

Mededelingen Brandweer

Met het oog op het grote aantal landelijke en regionale evenementen (onder andere
Europees Songfestival in Rotterdam) in de maand mei 2020 zullen colleges van
burgemeester en wethouders met het oog op schaarse politiecapaciteit worden
gevraagd op korte termijn mededeling te doen van voornemens tot het organiseren van
publieksevenementen en deze vooraf af te stemmen met politie en veiligheidsregio’s,
aldus de heer Heil.
Geen mededelingen.

Zeer grote brand Haarendael
De heer Pors deelt mee dat op zaterdag 31 augustus 2019 een zeer grote brand het
rijksmonument en voormalig klooster Haarendael in de Gemeente Haaren heeft
verwoest. Het is gelukt om de kapel met het museumgedeelte (herinneringscentrum) te
behouden. In verband met de noodzakelijke bestrijdingscapaciteit moest naast de inzet
van eigen eenheden ook een beroep worden gedaan op de Veiligheidsregio’s BrabantZuidoost en Midden- en West-Brabant. In een evaluatie van deze inzet zal met het oog
op (het risico van) het instorten van gevels met name naar de veiligheidsaspecten van
het brandweeroptreden worden gekeken.
Kwaliteit brandweeronderwijs Brabant-Noord
Met referte aan het toegezonden overzicht licht de heer Pors in het kort toe dat het
team vakbekwaamheid en daarmee het opleidingscentrum Brandweer Brabant-Noord is
gecertificeerd voor het geven van brandweeropleidingen en voldoet aan de
kwaliteitseisen Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen.
Nieuwe OVD-gebieden
De heer Pors meldt dat per 1 september 2019 het aantal OVD-gebieden van vijf naar
vier (Noord, Oost, Zuid en West) is teruggebracht. Burgemeesters, veiligheidspartners
en uiteraard eigen leidinggevenden en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Per
OVD-gebied zijn zes officieren beschikbaar die bij toerbeurt dienstdoen. Na de start van
de nieuwe OVD-gebieden zal de werking hiervan worden gemonitord en geëvalueerd.
Geen mededelingen.

2e

Mededelingen GHOR

2f

Mededelingen
Rampenbestrijding &
Crisisbeheersing

Geen mededelingen.

2g

Mededelingen
Bevolkingszorg

Geen mededelingen.

2h

Mededelingen Waterschap
Aa en Maas

Geen mededelingen.

2i

Mededelingen Defensie

Geen mededelingen.
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Concept-besluitenlijst
3a.
vergadering Dagelijks
Bestuur Veiligheidsregio
Brabant-Noord d.d. 11 juni
2019

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de
vergadering op 11 juni 2019 conform concept vast.

TER BESLUITVORMING

4.

Rampbestrijdingsplan Aspen Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om overeenkomstig de onderstaande
(voorheen SVMG)
beslispunten te besluiten en dit voorstel ter kennisname te agenderen voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 november 2019:
1. Te besluiten om met ingang van 1 december 2019 het rampbestrijdingsplan SVMG
in te trekken.
2. Te besluiten het Rampbestrijdingsplan Aspen 1.0 vast te stellen en te bepalen dat
het plan op 1 december 20-19 in werking treedt.
Toelichting:
-

5.

Delegatie besluitvorming
m.b.t.
rampbestrijdingsplannen

Toelichting
6.

Controleprotocol 2019

Toelichting:
7.

Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2020

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande
beslispunten en dit voorstel met de volgende beslispunten ter besluitvorming te
agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 november 2019:
1. De bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om te
besluiten dat voor een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan behoeft te
worden vastgesteld, middels bijgevoegd delegatiebesluit te delegeren aan het
dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. In geval van evident ondergeschikte aanpassingen van een rampbestrijdingsplan te
volstaan met de ambtelijke vaststelling van de wijzigingen of het gewijzigde plan.
3. Voorafgaande aan de vaststelling van een rampbestrijdingsplan of de vaststelling dat
geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld als bedoeld in het eerste
lid of het vaststellen van ondergeschikte aanpassingen als bedoeld in het tweede lid
vindt hierover eerst afstemming met de betrokken gemeente(n) plaats en wordt
teruggekoppeld naar de betrokken burgemeesters.
Ten opzichte van het voorstel heeft het Dagelijks Bestuur beslispunt 3 toegevoegd om
voorafgaande afstemming met de betrokken gemeenten en burgemeesters te borgen.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten
en dit voorstel met het volgende beslispunt ter besluitvorming te agenderen voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 november 2019:
Te besluiten tot vaststelling van bijgaand controleprotocol voor de accountantscontrole
op de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
De Financiële Commissie brengt een positief advies uit met inachtneming van de wens
om de uitsluiting van het interne inkoopbeleid opnieuw te bespreken.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande
beslispunten en dit voorstel met onderstaande beslispunten ter besluitvorming te
agenderen voor het Algemeen Bestuur van 6 november 2019:
1. In te stemmen met de voorgestelde methode en een proces waarbij ongedekte
risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld.
2. In te stemmen met de voorgestelde methode om de boven- en ondergrens van de
Algemene Reserve te bepalen.
3. Te besluiten om de notitie Risicobeheersing en Weerstandsvermogen waarin de
twee bovenstaande beslispunten terugkomen vast te stellen.
4. Te besluiten om vanuit de algemene reserve van VRBN € 0,3 miljoen vrij te laten
vallen in het resultaat 2019.
5. Te besluiten om de algemene reserve van de GHOR op te heffen en het saldo ad
€ 178.000 vrij te laten vallen in het resultaat 2019.
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Toelichting:

8.

Bestuursrapportage en 2e
wijziging
Programmabegroting 2019

Toelichting:

9.

Vacature gemeentesecretaris verlengd lokaal
bestuur
Toelichting:

De Financiële Commissie brengt een positief uit over de Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2020 en adviseert anders dan de contactambtenaren om niet
terug te komen op de afspraak om dit jaar de nieuwe ondergrens te hanteren voor de
Algemene Reserve.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande
beslispunten en dit voorstel met onderstaande beslispunten ter besluitvorming te
agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 november 2019:
1. Te besluiten om de Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. Te besluiten tot de 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2019.
3. Te besluiten tot vaststelling van de voorgestelde toevoegingen/wijzigingen in het
investeringsplan.
De Financiële Commissie brengt een positief advies uit. Wel is er behoefte aan
verduidelijking over terugkerende incidentele verschillen en de vraag of die structureel
van aard zijn.
Alvorens de Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2019 aan het Algemeen
Bestuur wordt voorgelegd worden deze eerst voor advies aan de Bestuurlijke
Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant voorgelegd.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de heer drs. Berend van der Ploeg,
gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch, aan te wijzen als gemeentesecretaris verlengd
lokaal bestuur bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
TER BESPREKING

10.

Beleidsplan 2020 – 2023 +
ontwikkelagenda
- 10a. Beleidsplan 2020 –
2023 Samen Veiliger
- 10b. Ontwikkelagenda

Toelichting:

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. Het Concept-beleidsplan 2020 – 2023 te accorderen.
2. De Concept-ontwikkelagenda te accorderen.
3. Te besluiten om het Concept-beleidsplan 2020-2023 en de Conceptontwikkelagenda ter bespreking te agenderen voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 6 november 2019.
4. In de tweede helft van 2020 een bestuursconferentie te houden waarin de
uitvoering van het beleidsplan 2020 – 2023 en de ontwikkelagenda nader zullen
worden uitgediept.
De Financiële Commissie brengt een positief uit over het Concept-beleidsplan 2020 –
2023 en de concept-ontwikkelagenda.
De belangrijkste uitdagingen in het concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de conceptontwikkelagenda zijn anders gaan samenwerken met partners en informatiegestuurd
werken, aldus mevrouw Van Schaijk.
De heer Hillenaar vraagt waar de grootste uitdagingen op het gebied van
bedrijfsvoering liggen?
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat de inrichting van de informatievoorziening en het
vervullen en inwerken van nieuwe collega’s als gevolg van het verloop bij Personeel &
Organisatie veel energie vragen.

11.

Voortgang bevolkingszorg

De heer Hillenaar spreekt zijn waardering voor de in het concept-beleidsplan
aangebrachte samenhang. Voor het bestuur licht naar zijn opvatting een taak om ook
aandacht te geven aan zaken die niet “hard” zijn beschreven zoals de ontwikkeling van
de “cultuur” die nodig is om de gestelde doelen te realiseren.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken lokaal (zie ook bijlage 1).
2. Kennis te nemen van de stand van zaken regionaal.
3. Deze rapportage te agenderen voor het Algemeen Bestuur op 6 november. De
Coördinerend Gemeentesecretaris zal worden gevraagd de Rapportage Stand van
zaken bevolkingszorg lokaal aan het Algemeen Bestuur toe te lichten.
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12.

Nevenvestiging – steunpunt
Oost

Toelichting:

13.

Rondvraag

De voorzitter is blij met de helderheid van de rapportage maar plaatst vraagtekens bij
de aangevoerde argumenten waarom sommige gemeenten niet aan de afgesproken
leveringsplicht voldoen.
Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:
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.
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.
Mevrouw Van Schaijk licht de ontwikkelingen toe. Na jarenlang onderzoek bleek het
per saldo niet mogelijk een geschikte locatie te vinden waarop zowel de nieuwe
brandweerkazerne van Uden als de nevenlocatie steunpunt Oost voor Brandweer
Brabant-Noord kunnen worden gevestigd. Binnen de daartoe door het bestuur
aangewezen driehoek, Uden, Landerd en Mill & Sint Hubert is in afstemming met de
Gemeente Landerd uiteindelijk in Zeeland aan de Voederheil een perceel gevonden.
Hierop kunnen zowel de nevenlocatie steunpunt Oost als de nieuwe brandweerkazerne
Zeeland worden gevestigd. Bedoeling is dat de grond die nodig is voor de nevenlocatie
door de veiligheidsregio (7.100 m2 , koopprijs: € 1.031.000: jaarlijkse kapitaallasten €
15.200) zal worden gekocht. Binnen de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio zal
de dekking van de kapitaallasten voor deze niet voorziene grondaankoop moeten
worden gevonden. Met de aankoop van deze grond was eerder geen rekening
gehouden. De totale investeringskosten voor de nevenvestiging – steunpunt Oost en de
brandweerkazerne Zeeland komen op € 6,6 mio inclusief BTW. De grond voor de
brandweerkazerne Zeeland (2.000 m2) wordt door de Gemeente Landerd in bruikleen
gegeven.
Koninkliike Onderscheidingen
De voorzitter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het toekennen van
Koninklijke Onderscheidingen aan vrijwillige brandweerlieden. Per 1 januari 2020
vervalt de huidige toekenning op basis van uitsluitend een dienstverband van 20 jaar of
meer.
Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat het bestuur eerder heeft afgesproken dat
burgemeesters en veiligheidsregio er samen zorg voor dragen dat alle daarvoor in
aanmerking komende brandweervrijwilligers voor 1 januari 2020 bij de Kanselarij der
Nederlandse Orden worden voorgedragen voor toekenning van de toepasselijke
Koninklijke Onderscheiding. De uitvoering loopt volop. Er zijn op dit moment veel
postavonden waar de KO’s worden uitgereikt. In de media wordt er ook aandacht aan
besteed.
Sluiting: 14.15 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 18 december 2019,
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de secretaris

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. M.J.H. van Schaijk

drs. J.M.L.N. Mikkers
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Vergaderdatum : 6 november 2019

AGP 5a

Aanvangstijd : 9:30 uur

Raadszaal Gemeente Bernheze,
Steller : A. Hellings

Locatie : De Misse 6, 5384 BZ Heesch

Algemeen Bestuur
Aanwezig
drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. M.A.H. Moorman, P.M.J.H. Bos, K.W.Th. van Soest,
F. Naterop, mr. W.A.G. Hillenaar, A.M.H. Roolvink MSc, Y. de Boer, M.C. Bakermans,
ir. C.H.C. van Rooij, A. Walraven, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers,
R.J. van de Mortel, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mr. H.J.M. Timmermans, mw. drs. K. van Esch,
mr. A. Heil, mw. mr. D. van Gammeren, L. de Lange en ing. C.J.W.L. Pors MCDm.
Afwezig (met bericht van verhindering)
mw. drs. W. van Hees, mw. M.L.P. Sijbers, H. Looijen, mr. J.J. Smilde en drs. L.H.J. Verheijen
1.
Opening
Welkom en dit keer –op herhaalt verzoek van dhr. Roolvink– mét slagroomgebak, vooruitlopend op het
besluit tot de opheffing van de financiële commissie.
Leo de Lange RMC-Zuid plaatsvervangend commandant van de 13e lichte brigade Oirschot wordt
welkom geheten.
Aan het eind van dit overleg zal de vergadering in besloten vorm worden voortgezet. Hierover zullen
aparte notulen worden gemaakt.
TER BESPREKING
2.
stand van zaken bevolkingszorg
Toelichting door Harrie Timmermans, coördinerend gemeentesecretaris op stand van zaken
bevolkingszorg. Roderick van de Mortel meldt dat de gemeente Vught inmiddels twee mensen heeft
aangeleverd. Vught mag in het overzicht ‘Stand van zaken Bevolkingszorg, lokaal’ nu alsnog groen
worden gemarkeerd. Marnix Bakermans benoemt dat het veel moeite heeft gekost om meer grip en
inzicht te krijgen, en onderstreept dat hij tevreden is over het materiaal dat er nu gepresenteerd wordt.
Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen veiliger” + ontwikkelagenda
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Conceptbeleidsplan 2020 – 2023 en de Conceptontwikkelagenda ‘Samen
Veiliger’ vast te stellen.
2. Goedkeuring te geven aan het maken van een start met de uitvoering van de
Conceptontwikkelagenda en de besteding van de benodigde financiële middelen.
3. In te stemmen met bijgaande brief (bijlage 3) aan de gemeenteraden ten behoeve
van het bespreken van het Conceptbeleidsplan 2020 – 2023 ‘Samen Veiliger’ met de
gemeenteraad.
Toelichting
Marie-Louise van Schaijk geeft een presentatie over de totstandkoming en de inhoud
van het plan.
Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen over het beleidsplan. De lijn wordt
onderschreven. En de presentatie kan gebruikt worden voor de raden.
Marieke Moorman zoekt nog houvast in het procesverloop hierna. Waar komen we
vandaan. Welke informatie is bestemd voor de raad, wat bespreken we daar precies.
Jack Mikkers geeft aan dat het Beleidsplan naar de raden gaat en door de
3.

Besluit
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4.

burgemeesters met hen in gesprek wordt gebracht. De ontwikkelagenda is een nadere
uitwerking voor de uitvoering van het plan. Die hoeft niet naar de raden toe, maar kan
bijv. als bijlage worden meegestuurd als het informatief wordt gevonden.
Wim Hillenaar geeft aan dat het beleidsplan een herbevestiging van de eerder
vastgestelde beleidsagenda is. Het is een logisch gevolg van het lange en zorgvuldige
pad dat is gekozen voor de totstandkoming van het Beleidsplan. Dit kan nog iets
explicieter in de oplegbrief worden vermeld.
Ingekomen en uitgegane stukken & mededelingen

Ingekomen en uitgegane stukken
Besluit
Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
De ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aannemen.
-

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 11 juni 2019
Besluit

Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
De besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 11 juni 2019 voor
kennisgeving aannemen.
-

Aankoop perceel Voederheil, Zeeland
Besluit

Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur op 2 oktober 2019 met
betrekking tot de locatiekeuze nevenvestiging, een perceel aan de Voederheil in de
dorpskern Zeeland (gemeente Landerd).
Kees van Rooij vraagt zich af of dit besluit m.b.t. de aankoop van grond niet aan het
algemeen bestuur is.
Marie-Louise van Schaijk geeft aan dat de aankoop van dit perceel binnen de eerdere
besluitvorming van het Algemeen Bestuur over de huisvesting valt en dat de investering
via de financiële stukken (beleidskader/begroting) op de AB tafel ligt. Daarom kon deze
besluitvormingsstap door het dagelijks bestuur worden genomen.

4a. Bestuur (Jack Mikkers)
Gemeente Haaren
Als gevolg van de opheffing van de gemeente Haaren, gaan we van 39 naar 38 kazernes. Het aantal
inwoners en de bijbehorende bijdrage daalt voor de veiligheidsregio. Ook vervallen er een aantal taken.
Er is gekozen voor een overgang die zowel voor ons als voor de nieuwe gemeenten financieel het minst
pijnlijk is. Er is sprake van frictiekosten, die slechts een periode van 3 jaar beslaan. Deze frictiekosten zijn
nu gemeld en aangevraagd. Yves de Boer, de burgemeester van Haaren complimenteert de beide
Veiligheidsregio’s voor de wijze waarop de overdracht tot op heden verloopt.
Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vrijwilligers
Over de toekomstige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van vrijwilligers zijn er twijfels over hoe we dit
probleem kunnen oplossen. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt met als doel dit duurzaam
naar de toekomst op te lossen. In het komende Veiligheidsberaad van december, zal ook over de
financiering ervan worden gesproken. Daar bestaat nog geen duidelijkheid over. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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Nieuwe gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft op 2 oktober 2019 met instemming van de Kring van Gemeentesecretarissen
in Brabant-Noord besloten om Berend van der Ploeg, gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch, aan te
wijzen als gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Brief aan de Inspectie Justitie en Veiligheid over sturing en regie bluswatervoorziening
Naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk in Amstelveen heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid
alle veiligheidsregio’s gevraagd voor 1 november 2019 te rapporteren over de sturing op en borging van
de bluswatervoorziening in regio. In afstemming met de voorzitter is door de directeur Veiligheidsregio
Brabant-Noord naar de Inspectie gereageerd. In onze regio werken we met een concept waarin
waterwagens belangrijk zijn. We willen nog meer inzicht krijgen in de goede balans en sturing en regie op
bluswatervoorziening (wagens, kranen, putten). Een projectvoorstel zal in het tweede kwartaal 2020 aan
u worden voorgelegd.
Beheersing en bestrijding eikenprocessierupsen
Naar aanleiding van de overlast tijdens het afgelopen voorjaar en de zomermaanden door
eikenprocessierupsen zijn door GGD Nederland en GHOR Brabant Midden-West-Noord maatregelen
genomen om gezondheidsschade van eikenprocessierupsen te voorkomen. Landelijk is een nieuwe
Leidraad uitgebracht en het Kenniscentrum Processierups heeft een symposium gehouden om kennis te
delen met o.a. gemeenten. De verwachting is dat in 2020 in Noord-Brabant weer met grote overlast
rekening moet worden gehouden. Gemeenten worden opgeroepen om tijdige beheersingsmaatregelen te
nemen en rekening te houden met bestrijding.
Marieke Moorman, Convenant Brandveiligheid met Stichting Dichterbij
Er hebben personele wisselingen binnen de Stichting Dichterbij plaatsgevonden, waardoor de stichting
de afspraken in het convenant over de brandveiligheid van haar huizen i.r.t. haar zorgplicht en
slachtoffers op onderdelen wat wil bijstellen. De convenant-ondertekening is in aantocht en er komt een
modelcollegevoorstel uw kant uit.
4b. Politie (Ad Heil)
De wijzingingswet meldkamers komt in week 50 in de tweede kamer en pas in voorjaar in de eerste
kamer. We gaan nu een fase in waarin we doen alsof de wijzigingswet per 1 januari 2020 in werking
treedt.
De governance en het overdrachtsdossier zijn in de Bestuurlijke adviescommissie Meldkamer
Oost-Brabant al aan de orde geweest en komen als de stukken gereed zijn daar opnieuw aan de orde.
De migratie van IVC2000 zal plaatsvinden in de maand januari, in de nacht dat de migratie plaatsvindt zal
het Regionaal Operationeel Team aanwezig zijn.
4d. Brandweer (Caspar Pors)
Op 31 aug is een zeer grote brand in Haarendael (rijksmonument) geweest. Het is gelukt om een
specifiek deel (kapel) te behouden. We doen een brandonderzoek, als evaluatie voor het
brandweeroptreden en de eigen veiligheid daarbinnen.
Opleidingscentrum Brandweer Brabant-Noord is gecertificeerd voor het geven van brandweeropleidingen
en voldoet aan de kwaliteitseisen.
M.b.t. de eerder genoemde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor vrijwilligers geeft hij aan dat de
betrokken vrijwilligers niet heel erg ongerust zijn, maar ondertussen wel nieuwsgiering zijn naar de
inhoud die wordt uitgedacht en de betekenis daarvan. De participatieraad wordt ook nog geïnterviewd
door het IFV over het thema vrijwilligheid.
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4e. GHOR (Karin van Esch)
In februari 2020 organiseert de GHOR een bestuursconferentie “Een veilig Brabant, onze zorg”, voor
directies van zorg- en hulpverleningsorganisaties en voor bestuurders.
4f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing (Marie-Louise van Schaijk)
De Calamiteitencoördinatoren (CaCo) zijn per 1 oktober 2019 benoemd en worden in de komende
maanden opgeleid. Per 1 januari 2020 zijn ze echt operationeel en hiermee zijn de onvolkomenheden die
de inspectie vorig jaar in onze regio constateerde opgelost.
Het boek lessen uit crises en mini-crises 2018 zal recent verschijnen, het Stintongeluk in Oss staat daar
ook in beschreven. We zullen een exemplaar voor de bestuurders bestellen.
5.

Verslagen

5a.

Concept-verslag/besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019

Besluit
Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Conceptverslag van de vergadering 3 juli 2019 vast te stellen.
-

TER BESLUITVORMING
6.

Rampbestrijdingsplan Aspen (voorheen SVMG)

Besluit

Toelichting

7.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. met ingang van 1 december 2019 het rampbestrijdingsplan SVMG in te trekken.
2. het Rampbestrijdingsplan Aspen 1.0 vast te stellen en te bepalen dat het plan op
1 december 2019 in werking treedt.
Wobine Buijs vindt het plan goed, maar ook nog wat traditioneel. Wil het plan wel
vaststellen, maar ook met Aspen in gesprek gaan over bijv. cybercrime. Misschien
kunnen we hiervan leren voor de realisatie van ons beleidsplan.

Delegatie besluitvorming m.b.t. rampbestrijdingsplannen

Besluit

Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om
te besluiten dat voor een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan
behoeft te worden vastgesteld, middels bijgevoegd delegatiebesluit te delegeren
aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-noord;
2. in geval van evident ondergeschikte aanpassingen van een
rampbestrijdingsplan te volstaan met de ambtelijke vaststelling van de
wijzigingen of het gewijzigde plan;
3. voorafgaande aan de vaststelling van een rampbestrijdingsplan of de
vaststelling dat geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld als
bedoeld in het eerste lid of het vaststellen van ondergeschikte aanpassingen als
bedoeld in het tweede lid vindt hierover eerst afstemming met de betrokken
gemeente(n) plaats en wordt teruggekoppeld naar de betrokken burgemeesters.
Dit betekent dat de betrokken burgemeester altijd wordt geïnformeerd.
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8.

Controleprotocol 2019

Besluit

Toelichting

9.

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020

Besluit

Toelichting

10.

Toelichting

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
2. De 2e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen;
3. De toevoegingen/wijzigingen in het Investeringsplan 2019 vast te stellen.
De vaststelling vindt plaats met inachtneming van de door de Dagelijkse Besturen van
de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorzieningen
Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de politiechef van de eenheid
Oost-Brabant uitgebrachte zienswijzen op het Programma Meldkamer Oost-Brabant van
de concept-bestuursrapportage 2019.

Opheffen Financiële Commissie

Besluit

Toelichting

12.

Het Algemeen Bestuur besluit tot het:
1. vaststellen van de voorgestelde methode en een proces waarbij ongedekte
risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld;
2. vaststellen van de voorgestelde methode om de boven- en ondergrens van de
Algemene Reserve te bepalen;
3. vaststellen van de notitie Risicobeheersing en Weerstandsvermogen waarin de
twee bovenstaande beslispunten terugkomen;
4. vanuit de algemene reserve van VRBN € 0,3 miljoen vrij te laten vallen in het
resultaat 2019;
5. opheffen van de algemene reserve van de GHOR en het saldo ad € 178.000 vrij
te laten vallen in het resultaat 2019.
Roderick van de Mortel is blij met dit resultaat.

Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijzing Programmabegroting 2019

Besluit

11.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om bijgaand controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.
-

Het Algemeen Bestuur besluit, in aanvulling op het voorstel:
1. de Financiële commissie op te heffen;
2. daartoe de Financiële verordening te wijziging, waarbij de gemelde wijziging in
artikel 3, tweede lid “de financiële commissie” zal worden vervangen door “zowel
het dagelijks als het algemeen bestuur”. ;
3. er vanuit te gaan dat het dagelijks bestuur het Organisatiebesluit
dienovereenkomstig punt 2, zal aanpassen.
Jack Mikkers dankt de leden van de financiële commissie voor haar adviezen.
Kees van Rooij wil graag dat het advies van de contactambtenaren van de
adoptiegemeenten voortaan ook wordt gedeeld met het Algemeen Bestuur. Jack
Mikkers zegt toe dat het Algemeen Bestuur onverkort de adviezen van de
contactambtenaren in de toekomst zullen ontvangen.

Rondvraag/sluiting
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Fons Naterop refereert aan de stalbezetting Boxtel. Volgende week woensdag 13 november zal er een
leerarena over de stalbezetting plaatsvinden. De resultaten zullen met het algemeen bestuur worden
gedeeld.
Jack Mikkers staat stil bij het afscheid van Fons Naterop als waarnemend burgemeester van de
gemeente Boxtel en dankt hem voor zijn inzet en opbouwende bijdragen.

de secretaris
Veiligheidsdirectie Brabant-Noord

de voorzitter
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Drs. M. van Schaijk

drs. J. Mikkers
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Voorstel
AGP 6
Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 29 januari 2020

Steller : A. Hellings / R. Loggers

Bijlage : 2

Onderwerp : Beleidsplan 2020 – 2023 + ontwikkelagenda

Algemene toelichting
Op 6 november 2019 heeft u als Algemeen Bestuur besloten het Conceptbeleidsplan 2020 – 2023
en de Conceptontwikkelagenda ‘Samen Veiliger’ vast te stellen.
Voorafgaand aan de definitieve vaststelling vandaag, zijn de zeventien gemeenteraden in de
gelegenheid gesteld om over het Conceptbeleidsplan 2020 – 2023 overleg te voeren met hun
burgemeester. De raden hebben tot 24 januari 2020 de tijd gehad om hun reactie met ons te
delen. Ook hebben we de ons omringende veiligheidsregio’s in de gelegenheid gesteld om te
reageren. Een samenvatting van deze reacties zullen ter vergadering worden uitgereikt.

Procesgang
Processtap

Datum

Aan veiligheidsdirectie (bespreken)

16-09-2019

Ondernemingsraad (bespreken)

17-09-2019

Adoptie-ambtenaren (advisering)

23-09-2019

Financiële Commissie (advisering)

25-09-2019

Dagelijks Bestuur (bespreking)

02-10-2019

Algemeen Bestuur (bespreking)

06-11-2019

Afstemmen beleidsplan met de aangrenzende veiligheidsregio’s

tot 24-01-2020

Bespreken beleidsplan 2020-2023 burgemeester met gemeenteraad

tot 24-01-2020

Algemeen Bestuur (vaststellen)

29-01-2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. Het Beleidsplan 2020 – 2023 vast te stellen.
2. De Ontwikkelagenda Samen Veiliger vast te stellen.

Akkoord

Ja

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

Nee
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1.
2.

Samen Veiliger, Beleidsplan 2020-2023 (versie 23-10-2019)
Ontwikkelagenda Samen Veiliger (versie 23-10-2019)
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Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 088 02 08 208

Samen Veiliger
Beleidsplan 2020-2023

Beleidsagenda 2020-2023
Dit beleidsplan voor onze veiligheidsregio is gebaseerd op de beleidsagenda 2020-2023. Samen met
de kolommen (Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) en onze partners (Politie, waterschappen,
defensie, omgevingsdienst, het openbaar ministerie, Rijkswaterstaat, de provincie, een netbeheerder
en andere veiligheidsregio’s) en gemeenten hebben wij daarop voortgebouwd en aangescherpt. Met
als gevolg dat de ambities ‘samen zorgen’ en ‘samen slimmer’ zijn vervallen. Samen zorgen betrof
vooral nazorg en is al voldoende belegd binnen de organisatie. Samen slimmer bleek geen ambitie op
zich, maar is terug te vinden in de aanpak van de opdrachten. Wel hebben we twee nieuwe ambities
toegevoegd, namelijk ‘samen trots’ en ‘samen duurzaam’. Daarnaast is er ook een extra opgave
bijgekomen; de doorontwikkeling van de organisatie.

Kaders
We formuleren hier onze beleidsdoelen op hoofdlijnen. En zullen ook over de voortgang van onze
beleidsdoelen periodiek op hoofdlijnen rapporteren.
In het beleidsplan werken we binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting en met
incidentele budgetten voor de opdrachten ten laste van de reserve ‘doorontwikkeling veiligheidsregio’.

Leeswijzer
Eerst vindt u een korte uitleg over de context, de missie en visie van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord om te komen tot het nieuwe beleidsplan.
Het beleidsplan 2020-2023 kent zes ambities en vier ontwikkelopgaven die uitgewerkt zijn in tien
opdrachten. Deze opdrachten komen jaarlijks terug in het beleidskader en de begroting. De tien
opdrachten zijn verder uitgewerkt in de ‘Ontwikkelagenda samen veiliger’.

Context
In onze samenleving willen wij prettig, zinvol en op een respectvolle manier leven. Liefst zonder
verstoringen of oponthoud. Daarvoor is een goed functionerende infrastructuur onmisbaar. Denk
daarbij aan energie, drinkwater, wegen en internet. De onderliggende netwerken en systemen zijn
fijnmaziger en complexer geworden en steeds meer van elkaar afhankelijk. Een kleine verstoring kan
daardoor grote effecten hebben op het welzijn en de veiligheid van mensen.
Maar ook pandemieën, overstromingen, dierziekten, risico’s voortkomend uit klimaatverandering,
cybercriminaliteit en de energietransitie ontwrichten de samenleving. Er kunnen ook risico’s optreden
die we nu nog niet kennen en waarvan we ook niet weten wat de gevolgen zijn.
Maatschappelijke ontwrichting voorkomen en zorgen voor een veilige(re) leefomgeving bereik je niet
door alleen op te treden wanneer zich een onveilige situatie voordoet. Het vraagt er om dat we vooruit
kijken naar wat op ons afkomt, risico’s voorspellen en daarop adequaat anticiperen. Zo kunnen we
risico’s verkleinen en de effecten beheersen door passende maatregelen te treffen. Dit vraagt om
beschikbaarheid van informatie, maar ook om kennis en ervaring. Zaken die niet het exclusieve
domein zijn van één of enkele organisaties. Bedrijven, overheidsorganisaties (landelijk, regionaal en
lokaal) en burgers, ieder speelt een rol. Ieder met eigen verantwoordelijkheden, taken en expertise.
Een netwerkorganisatie met daarin alle belanghebbenden zorgt ervoor dat we krachten bundelen,
samenwerken en kunnen leren van elkaar. Met als doel het creëren van een veiligere leefomgeving.
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I

Netwerkorganisatie
De veiligheidsregio brengt nu al organisaties samen die betrokken zijn bij de bestrijding van crises. Er
is op dit terrein veel kennis en ervaring beschikbaar. Hierdoor kan de veiligheidsregio een goede rol
spelen in het samen brengen van verschillende partijen om zo te werken aan gezamenlijk
afgesproken veiligheidsthema’s. Het bestuur wil deze rol van de veiligheidsregio verder uitbouwen.
Veiligheidsregio Brabant-Noord wil haar blik meer naar buiten richten. Met behulp van een goede
informatievoorziening én samen met partners pakt de organisatie komende jaren
veiligheidsvraagstukken aan op het gebied van fysieke en sociale veiligheid 1). Ook landelijke
ontwikkelingen zijn hierop van invloed, denk aan de Omgevingswet of de strategische agenda van het
Veiligheidsberaad. Dit alles vraagt om een grondige externe oriëntatie.

Missie en visie
Het is belangrijk dat de veiligheidsregio een duidelijke meerwaarde heeft voor gemeenten en partners
in de omgeving. Het moet duidelijk zijn wat we voor elkaar kunnen betekenen en waar we samen
naar toe bewegen. De veiligheidsregio heeft dit vertaald in een missie en visie.
Missie “Samenwerken aan veiligheid”
Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving.
Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke
veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.
Visie
Elke dag werken wij op een professionele en bevlogen manier mee aan een duurzaam veiliger
Brabant. We beschikken over waardevolle informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid.
Door deze unieke expertise te bundelen en te delen werken we samen aan het succesvol voorkomen,
voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. We brengen (toekomstige)
veiligheidsthema’s en -risico’s in kaart. En verbinden hierbij verschillende partners. Samenwerken
vinden wij vanzelfsprekend. We zijn sterk lokaal verankerd. Met elkaar voeren we ons vak met passie,
trots en plezier uit.
Deze missie en visie geven richting aan de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Met dit
beleidsplan 2020-2023 geven wij deze doorontwikkeling vorm.

1

) Een aantal van die partijen (met name de gemeenten en de Politie) heeft een belangrijke rol op het gebied van sociale
veiligheid. De grens tussen fysieke en sociale veiligheid is niet altijd even hard. Omdat beiden vaak met elkaar verbonden zijn,
kijken we waar we als veiligheidsregio van betekenis kunnen zijn buiten onze klassieke rol. Het is goed als de veiligheidsregio
signalen uit de maatschappij oppikt.
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Ambities

Samen in regie
De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen
aan die bijdragen aan de oplossing. Niet alleen binnen de regio, maar ook over de
regiogrenzen heen. Wij werken daarvoor samen in flexibele
samenwerkingsverbanden en kiezen een werkwijze die past bij het vraagstuk. Dat
kan een programmatische of projectmatige aanpak zijn maar ook processturing in de
lijn is mogelijk.
Voorbeeld: evenementenveiligheid
Verschillende partners adviseren de gemeente bij het verlenen van de evenementenvergunning. Zij
houden daarbij rekening met aspecten als het weer, verkeer, drugsgebruik, aanslagen,
mensenmassa’s, vluchtwegen, aanvoerwegen en opstelplaatsen voor hulpverleners. Ook wordt
gekeken naar andere evenementen die gelijktijdig plaatsvinden. Dit vraagt om afstemming en
maatwerk, zowel voor als tijdens als na het evenement.
Samen verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor veiligheid en het minimaliseren van de kans op
incidenten ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven. De overheid heeft hierin
een secundaire rol. Voor het voorkomen en bij de bestrijding van ongevallen, rampen
en crises is een goede samenwerking tussen al deze partijen nodig. De
veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en stimuleert daarom
de samenwerking met en tussen burgers, instellingen en bedrijven onderling.
Voorbeeld: industriële veiligheid
De totstandkoming van een veiligheidsnetwerk van bedrijven, waarin bedrijven kennis en informatie
delen over veiligheidsmaatregelen voor het werken met gevaarlijke stoffen.
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Samen aanpakken
In het geval van een crisis willen wij kunnen vertrouwen op een flexibele
crisisorganisatie. We richten daarom de crisisprocessen zo in, dat we met wisselende
partners en in wisselende samenstelling risico’s kunnen bestrijden. De
crisisorganisatie wil per type crisis (ook voor ongebruikelijk situaties) maatwerk
kunnen bieden.
Voorbeelden:
Vluchtelingen (2015), droogte (2018), Project X Katwijk (2018) en Stint Oss (2018).
Samen informatie delen
Voor inzicht, leren en sturing moet informatie uit de organisatie benaderbaar zijn en
op consistente wijze worden vastgelegd en ontsloten. Daarnaast hebben we
sturingsinformatie nodig voor situational awareness en voor het verbeteren van ons
voorspellend vermogen. Dit vraagt om een meer geïntegreerde
informatiehuishouding waarbij relevante data/informatie wordt gehaald uit
kernregistraties vanuit de kolommen en uit onderzoeksgegevens van binnen en
buiten de veiligheidsregio.
Voorbeeld:
Rijkswaterstaat monitort (water)wegen, autofabrikanten registreren ongevallen, het KNMI voorspelt
het weer etc. etc. Meerdere partijen kunnen op korte termijn of in de toekomst relevante informatie
met hulpverleningsorganisaties en de meldkamers delen.
Samen trots
We willen als veiligheidsregio een samenwerkingsgerichte cultuur ontwikkelen waar
mensen met passie, trots en plezier werken. Cultuur, houding en gedrag zijn
essentieel onderdeel van de doorontwikkeling. Ontwikkelen, anders werken, met
collega’s uit diverse organisaties, vragen om herijking van normen en waarden.
Daarnaast willen we als veiligheidsregio zichtbaar en herkenbaar zijn voor onze
partners en de gemeenten in onze regio. We willen dat zij onze meerwaarde kennen
en herkennen. We houden daarbij rekening met de eigenheid van zowel de
veiligheidsregio als de kolommen. We dragen onze rollen uit, zodat helder is wat we
van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Voorbeelden:
Personeelsbeleid o.a. werving en bijscholing. Communicatiebeleid o.a. positionering, transparante
besluiten en zichtbare activiteiten voor doelgroepen via communicatiemiddelen.
Samen duurzaam
De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het
lokaal bestuur. De veiligheidsregio geeft ook uitvoering aan maatschappelijke
betrokkenheid en gemeentelijke en provinciale programma’s op het domein
duurzaamheid. Denk daarbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO).
Voorbeeld:
Bij de inrichting en (ver-)bouw van onze panden en bij de aanschaf van materieel gaan we onze
aandacht ook richten op duurzaamheid.
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Opgaven
Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. De veiligheidsregio is
straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken.
Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen
aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van
en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
Verbeteren van het samenspel met gemeenten. Samen verbeteren we het samenspel
tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert
daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en
gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen
we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste
prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.
Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen. De
veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt
binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en
Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te
vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende
veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.
Doorontwikkeling organisatie. De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant
Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale
vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste
ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners,
implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Opdrachten
Met de beleidsagenda 2020-2023 geeft het bestuur door middel van opgaven en ambities op
hoofdlijnen richting aan de organisatie. Deze opgaven en ambities zijn vervolgens ‘vertaald’ in
opdrachten en activiteiten. Zo wordt de voortgang gemonitord.
Een deel van de opdrachten bestaat uit experimenten en onderzoek. We onderzoeken zo hoe we
toekomstbestendig, innovatiever en slimmer kunnen werken. Opdrachten waarvoor aanvullende
financiering noodzakelijk is, hebben nu een incidenteel karakter. In een later stadium kan er discussie
plaatsvinden of en hoe de gekozen richting kan worden voortgezet. En op welke wijze deze
gefinancierd wordt. Jaarlijks maken we de balans op en rapporteren we conform jaarplancyclus. Eind
2021 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.
Een belangrijke voorwaarde is dat de veiligheidsregio ook financieel in staat is de gewenste
organisatieverandering door te voeren. We streven er naar om alle organisatieonderdelen
toekomstbestendig te maken en om ook structureel binnen de financiële kaders te blijven. Daarom
werken we volgens het ‘oud’ voor ‘nieuw’ principe2). De veiligheidsregio gaat hiermee ook aan de
slag.

2

) De huidige taken met de daarbij horende budgetten beoordelen op nut en noodzaak. Door taken niet meer uit te voeren,
later uit te voeren of door andere prioriteiten te stellen kan er binnen de begroting financiële ruimte worden gevonden.
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Opgave: Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners
Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico’s we samenwerken aan het
voorkomen en/of beheersen ervan. In het risicoprofiel hebben we vastgesteld welke risico’s grote
consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode 2020-2023 richten we ons op de
programma’s en risico’s uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de
programma’s Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem
geweld. En de risico’s op Overstroming, Ongeval spoorvervoer en Gevolgbestrijding
klimaatverandering / Extreem weer.
2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
De maatschappij wordt complexer en de afhankelijkheid tussen vitale sectoren groter. Een verstoring
in een sector of uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen hebben gevolgen voor andere (vitale)
sectoren en kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichting. Het beperken en bestrijden van de
effecten van dit soort verstoringen vragen om sectoroverstijgende samenwerking tussen zowel private
als publieke organisaties. Als veiligheidsregio bevorderen wij deze samenwerking.
3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
Sommige veiligheidskosten staan niet in verhouding tot de veiligheidsopbrengst. Ook kan de overheid
veiligheid niet garanderen. Wij willen dat burgers snappen dat risico´s bestaan (= risicoacceptatie) en
dat zij inzien dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn om risico’s te beperken. Slachtoffers vallen vaak
voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom willen wij inwoners, scholen, bedrijven en instellingen
bewust maken van de risico’s in hun werk- en leefomgeving. Graag geven we burgers, instellingen en
bedrijven de ruimte voor initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Hierbij
kunnen wij als netwerkorganisatie een belangrijke rol spelen om partijen aan elkaar te koppelen.
4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie die nu nog hoofdzakelijk
wordt ingezet voor klassieke crises en rampen. Er zijn echter in toenemende mate crises waarbij de
crisisorganisatie geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden ter ondersteuning van de bestrijding. De
komende tijd gaan we zorgen dat de ondersteuning meer flexibel en behoeftegestuurd wordt
geleverd.
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5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer ‘informatiegestuurd’ werken.
Zo weten we beter welke veiligheidsrisico’s er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het
mogelijk om vroegtijdig risico’s te signaleren en te voorspellen zodat we risico’s beter kunnen
beperken of beheersen. Tegelijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen
over actuele en relevante informatie (situational awareness). Informatie waarmee de
gemeenschappelijke meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie
overigens niet zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en
andere organisaties.

Opgave: Verbeteren van het samenspel met gemeenten
6.
Verbetering samenspel met gemeenten
De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. We houden
daarbij onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming te krijgen tussen
gemeenten als opdrachtgever en de veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advisering en
informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader
(van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de
gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen afwegingskader voor
risico’s. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We
bouwen de komende jaren daaraan verder door het:
 Verbeteren van het delen van informatie;
 Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden;
 Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen;
 Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance).

Opgave: Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen
7.
Bouwen van sterke kolommen
De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio bestaat voor een groot deel uit functionarissen vanuit
de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg en crisispartners, zoals gemeenten, politie,
defensie en waterschappen. Al deze partijen moeten in staat zijn om hun taken goed te vervullen.
Daarnaast dragen zij bij aan een flexibele crisisorganisatie en aan het ontsluiten van
veiligheidsinformatie ten behoeve van de informatiegestuurde netwerkorganisatie.
Bevolkingszorg
Om Bevolkingszorg meer robuust en efficiënt te organiseren hebben gemeenten een kader voor
minimale personele inzet vastgesteld. Verder is de regionale personele capaciteit uitgebreid om een
goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en om individuele
gemeenten te ontlasten.
GHOR
De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden op en
voorkomen van crises. Zij is een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar bestuur, zorg- en
veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Alle werkzaamheden zijn er op
gericht om de continuïteit van zorg en een krachtige geneeskundige keten te bevorderen, die goed is
voorbereid op rampen en crises. Het is de kerntaak van de GHOR om de geneeskundige
hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren, managen en regisseren. Daarnaast
adviseert zij overheden om gezondheidskundige risico’s zoveel mogelijk te beperken De GHOR is
daarmee de toegangspoort naar de totale gezondheidszorg. Door het project Informatiemanagement
wordt kennisuitwisseling tussen Brabantse zorgpartners bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt
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het mogelijk dat relevante informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen,
huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over
een incident zelf plaatsen én inzien. Zo’n gezamenlijk, gedeeld beeld draagt bij aan betere
besluitvorming.
Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het Informatie
Managementsysteem van de Veiligheidsregio (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra
impuls aan de beleidsplannen van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het
zorglandschap behoorlijk. De zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar
kleinere locaties. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze
zorginstellingen en vraagt om een andere benadering. De komende jaren legt de GHOR zich meer
toe op het contact met en advisering van gemeenten en andere partners. Zowel op het gebied van
evenementen als in het kader van de omgevingswet is er een toenemende vraag naar advies op
maat. Dit vraagt om een andere manier van advisering. Ook hier is de komende jaren extra aandacht
voor.
Brandweer
De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de Veiligheidsregio. Door het behoud van de
eigen identiteit kan de brandweer de eigen taken goed vervullen en tevens bijdragen aan
kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken.
Belangrijk punt van aandacht is lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid. We bouwen aan
een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate
brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt.
De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als risicogericht adviseur
wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de omgevingswet verandert deze
advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen
sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe
risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.
Bij de operationele hulpverlening vervagen regionale grenzen. Landelijk wordt er gewerkt aan een
nieuwe dekkingsplansystematiek voor hulpverleners en materieel op basis van gebiedsgerichte
opkomsttijden en op basis van een bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel. Daarnaast houdt de
brandweermeldkamer Oost-Brandweer zich specifiek bezig met de harmonisatie van de processen
van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Op het gebied van de grootschalig en bijzonder
brandweeroptreden werken we aan de laatste implementatiepunten.
Door de informatie vanuit de brandweer te ontsluiten via het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK),
wordt inhoud gegeven aan informatie- en behoeftegestuurd werken. Daarmee investeren we in onze
kennis over risico’s en kunnen we burgers nog bewuster maken van brandveiligheid. Om de juiste
informatie te kunnen delen zetten we in op incidentonderzoek. Daarnaast is het analyseren en
verrijken van informatie uit onderzoek belangrijk om risico’s in de fysieke leefomgeving te voorzien en
zelfs te voorspellen, bijvoorbeeld in het VIK. De toenemende hoeveelheid veiligheidsinformatie stelt
ons hiermee beter in staat om als brandweerkolom te leren. Onze lerende organisatie draagt bij aan
ons vakmanschap en verbetert onze kennispositie als deskundig adviseur.
8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers
Bij het leveren van parate brandweerzorg zijn we sterk afhankelijk van lokale betrokkenheid. Het is
deze betrokkenheid die een belangrijke rol speelt in het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Om
het aantal vrijwilligers op peil te houden zetten we moderne wervingsinstrumenten in en bieden we
aantrekkelijke voorzieningen. Met maatwerk spelen we in op individuele wensen van
brandweervrijwilligers (ontzorgen) en op de behoeften van iedere afzonderlijke brandweerpost. Denk
hierbij aan uitrukken, opleiden, oefenen en wellicht ook aan keuren op maat.
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De effecten van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid en de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren) voor brandweervrijwilligers is aan nieuwe inzichten onderhevig. De gevolgen hiervan
zijn voor ons nog onbekend. Binnen de kaders van die nieuwe inzichten gaan we actief op zoek naar
kansen op het gebied van vrijwilligheid.
9. Invulling geven aan de Omgevingswet
In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht waarin tientallen wetten op het gebied van de fysieke
leefomgeving worden samengevoegd tot één integrale wet. Ook wordt de komende jaren het toezien
op veiligheid van bouwwerken meer en meer geprivatiseerd. Deze veranderingen hebben grote
invloed op advisering door de veiligheidsregio aan gemeenten, provincie en initiatiefnemers.
Veiligheidsregio’s zijn adviespartners in de fysieke leefomgeving met als doel een zo veilig mogelijk
ontwerp van de leefomgeving, gebouwen en evenementen. Het is van belang dat de veiligheidsregio
vroegtijdig aan tafel schuift bij een initiatief om een bijdrage te kunnen leveren aan het duiden van
risico’s en mee te denken over maatregelen om risico’s te beperken.
We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Brabant-Noord zich ontwikkelt tot een organisatie
die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht. Zodat we
ook in de nieuwe situatie initiatiefnemers en overheden goed kunnen blijven adviseren over fysieke
veiligheid. Dat betekent een werkwijze passend bij het nieuwe omgevingsrecht, zoals een aangepaste
productportfolio, verbeterde informatievoorziening en juiste houding en gedrag van medewerkers: ‘ja,
mits’. Daarna richten we ons op optimale dienstverlening en werken ‘naar de bedoeling van de wet’.
Daarbij is afstemming met partners in het domein van gezondheid en veiligheid en
omgevingsdiensten van groot belang.

Opgave: doorontwikkeling organisatie
10. Doorontwikkeling van de organisatie
Realisatie van de ambities en de opgaven vraagt om een doorontwikkeling van de
organisatie. Dit gaan we doen door invulling te geven aan de volgende opdrachten.
Positionering
De Veiligheidsregio wil als organisatie zichtbaar en herkenbaar zijn richting haar belangrijkste
partners. We willen dat zij weten wat onze toegevoegde waarde is, wat we doen en wat we niet doen.
De veiligheidsregio en de kolommen hebben ieder een eigen gezicht en behouden dus hun
eigenheid. We willen hier de komende tijd duidelijkheid over verschaffen, zowel extern (in de
profilering) als intern naar onze medewerkers (werkgeverschap). Zo kunnen we onze rollen goed
uitdragen, en weten interne en externe doelgroepen wat ze wel en ook niet van ons kunnen en
mogen verwachten.
Informatievoorziening en werkprocessen
Om te kunnen anticiperen op veranderingen moeten we tijdig inzicht krijgen in ontwikkelingen en
trends. Deze moeten we vervolgens vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten
daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten
daarmee ons lerend vermogen én het vermogen om data-gedreven bij te sturen. We werken de
komende tijd aan een meer geïntegreerde informatiehuishouding, zodat we kunnen groeien naar een
informatiegestuurde netwerkorganisatie die veiligheidsinformatie samenbrengt en deelt.
Hierdoor wordt het voorspellend vermogen op het gebied van gezondheid en veiligheid vergroot.
Mensen
We willen samen en met plezier werken aan een veilige regio, waarbij we talenten en kwaliteiten
optimaal benutten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en
begrijpen. En snappen dat het succes van de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
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Huisvesting
De brandweerkazernes vallen binnenkort onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De
overdracht, het beheer en onderhoud van alle 39 kazernes is de komende tijd een belangrijk
aandachtspunt. Daarnaast is besloten om de visie op huisvesting te realiseren. Deze visie bestaat uit
een hoofd- en nevenvesting. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als
netwerkorganisatie verder ondersteund. De nieuwe locaties bieden ruimte aan zowel reguliere
organisatieonderdelen als aan veiligheidspartners en zijn ingericht op het draaien van programma’s
en projecten. Er is veel aandacht voor digitalisering en tijd- en plaatsongebonden werken.
Duurzaamheid realiseren
De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur.
Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale,
gemeentelijke en provinciale programma’s op dit gebied. Denk daarbij aan de energietransitie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities. we
starten met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete acties
en maatregelen.
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Bijlagen bij het Beleidsplan 2020-2023
Takenpakket Veiligheidsregio Brabant-Noord

1

Voorgeschreven onderdelen van het beleidsplan

1

Beleidsplan 2016-2019

2

Takenpakket Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het takenpakket van de veiligheidsregio is door gewijzigde wetgeving, veranderde maatschappelijke
risico’s en een veranderende samenleving in de loop der jaren uitgebreid.
De veiligheidsregio verzorgt in de regio Brabant-Noord taken op het gebied crisisbeheersing,
bevolkingszorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR) en brandweerzorg.
De veiligheidsregio regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden
bij rampen en crises. Dat doet zij door coördinatie, afstemming en multidisciplinair
informatiemanagement. De Calamiteitencoördinator (CaCo) coördineert tijdens een crisis de te treffen
maatregelen en voorzieningen. Dit doen we conform de wet Veiligheidsregio’s samen met
burgemeesters, de hoofdofficier van justitie, de voorzitter van het waterschap, de commissaris van de
Koning (CdK), de Politiechef, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Defensie, de
Koninklijke marechaussee en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
Op basis van ons regionaal risicoprofiel stellen wij, samen met partners, bedrijven en instellingen,
rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen op.
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. Het doel
van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk adequate zorg te verlenen aan burgers die zorg nodig hebben
bij ongevallen en rampen. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij en vervult voor een deel
van de taken een coördinerende en/of faciliterende rol.
De GHOR zorgt ervoor dat zorgorganisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden
samen één, goed functionerende hulpverleningsketen vormen bij ongevallen en rampen. Denk daarbij
aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), ziekenhuizen, huisartsen, GGD, verpleeg- en
verzorgingstehuizen en GGZ-instellingen.
De brandweer beperkt en bestrijdt het gevaar voor mens en dier bij ongevallen én bij brand. Verder richt
ze zich op het voorkomen en het beperken van brandgevaar, brand en ongevallen bij brand. En zorgt zij
dat samen van incidenten kunnen leren. De brandweermeldkamer ontvangt en coördineert alle acute
hulpvragen ten behoeve van de twee veiligheidsregio’s in Oost-Brabant.
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
Vanaf 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant ondergebracht bij de politie, en maakt daarom geen onderdeel
meer uit van dit beleidsplan.

Voorgeschreven onderdelen van het beleidsplan
In de wet Veiligheidsregio’s staat een aantal zaken die in het beleidsplan moeten worden opgenomen.
Deze zaken worden hieronder toegelicht. Omdat de adviesfunctie Omgevingswet in de toekomst
waarschijnlijk ook in het beleidsplan wordt vernoemd is deze, vooruitlopend op de wetswijziging, alvast
opgenomen.

Risicoprofiel
Dit beleidsplan is, zoals in art. 15 van de wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd, mede gebaseerd op het
door het bestuur van de veiligheidsregio op 3 juli 2019 geactualiseerde risicoprofiel3).

3

) Te vinden op de website van Veiligheidsregio Brabant-Noord
https://www.vrbn.nl/publish/pages/27328/agp_5_abvrbn_20190703_voorstel_actualistie_risicoprofiel.pdf.
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Oefenbeleidsplan
Een voorgeschreven onderdeel van het beleidsplan is een oefenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan
multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen Oost-Brabant is samen met de Veiligheidsregio ZuidoostBrabant tot stand gekomen.

Dekkingsplan
Ook is er een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan en een jaarlijkse rapportage met operationele
kengetallen. In de komende beleidsperiode wordt het stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden,
ingevoerd. De bestaande systematiek uit het dekkingsplan wordt hiermee vervangen door een nieuw
stelsel wat ons bestuur beter in staat stelt om keuzes te maken. Er is een verbetering mogelijk in de
manier waarop we de operationele prestaties zichtbaar maken.

Adviesfunctie Omgevingswet – veiligheid in de fysieke leefomgeving
Veiligheidsregio’s krijgen met invoering van de Omgevingswet een andere adviesfunctie om veiligheid en
gezondheid in te brengen bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen. GHOR, Brandweer en gemeenten
hebben daarom samen kernwaarden opgesteld. Het zijn (ontwerp)principes of de kwaliteitskaders
waarmee een duurzaam veilige fysieke leefomgeving kan worden ingericht. Met de kernwaarden en
principes worden de volgende uniforme doelen nagestreefd:
 Veilige bouwwerken en omgeving;
 Een zelfredzame en/of samenredzame samenleving;
 Beschermen van kwetsbare groepen;
 Effectieve hulpverlening;
 Continuïteit van de samenleving.
De veiligheidsregio adviseert op basis van deze kernwaarden en participeert in de ontwikkeling van
omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen.

Beleidsplan 2016-2019
Met het Beleidsplan 2016-2019 is een koers ingezet. Deze koers wordt in dit beleidsplan 2020-2023 op
onderdelen voortgezet en op onderdelen verfijnd. Het merendeel van de gemeentelijke kaders is nog
steeds relevant en gaat daarom op in de nieuwe opdrachten in dit beleidsplan. In de hierna volgende
tabel, ‘Inbedding gemeentelijke kaders 2016-2019’ worden deze opdrachten kort weergegeven.
Ook hebben we zaken gerealiseerd die het vermelden waard zijn:
 een veiligheidsnetwerk van bedrijven;
 multidisciplinaire adviezen voor evenementenveiligheid;
 de basiscrisisstructuur voor crisisbeheersing is op orde;
 de bestuurlijke besluitvorming over de regionalisering van de gemeentelijke brandweer is
afgerond.
We zijn er trots op dat we, met deze bereikte resultaten in de hand, verder kunnen bouwen aan de
realisatie van dit beleidsplan.
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Inbedding gemeentelijke kaders 2016-2019
Gemeentelijke kader
1 en 2 Minder slachtoffers en
Brandveilig leven
Minder slachtoffers wordt vooral bereikt
door in te zetten op preventie (risicobewustzijn en zelfredzaamheid).
De veiligheidsregio vergroot het
brandveilig leven door het zelfbewustzijn
van burgers, bedrijven en instellingen te
versterken.
3 Integrale handhavingsplannen
De Veiligheidsregio is vanwege haar
kennis over brandveiligheid een partner
bij handhavingsplannen van verschillende
gemeenten. De Veiligheidsregio neemt in
afstemming met de gemeenten deel aan
integrale handhavingsplannen van
gemeenten.
4 Reële risicoprofielen
In het risicoprofiel richt de Veiligheidsregio
zich op reële risico’s en maakt in de
uitwerking zichtbaar welke risico’s
individuele gemeenten belangrijk vinden
5. Risicocommunicatie
Gemeenten en Veiligheidsregio hebben
samen de taak om burgers, bedrijven en
instellingen duidelijk te maken welk
gevaar zij kunnen lopen en hun
betrokkenheid bij het vermijden van
risico’s te vergroten. De Veiligheidsregio
maakt duidelijk welke gevolgen mogelijk
zijn voor burgers bij reële risico’s en ook
wat burgers er aan kunnen doen. De
gemeente informeert haar inwoners
hierover.
6. Rampbestrijding en crisisbeheersing
De Veiligheidsregio maakt plannen en
zorgt ervoor dat hulpverleners weten wat
ze moeten doen bij rampen en crises.
Naast brandweer, GHOR, politie en
gemeenten zijn onder meer
waterschappen, defensie en nutsbedrijven
relevante partners in dit proces. De
Veiligheidsregio zorgt voor een goede
multidisciplinaire voorbereiding en
uitvoering van de hulpverlening.
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Realisatie 2016-2019
Risicobeheersing heeft gerealiseerd
dat grote zorgpartijen mede
uitvoerder zijn van brandveiligheid
voor de doelgroepen zoals
kwetsbaren in de zorg, ouderen en
kinderen.

Stand van zaken
opdracht 3
‘Zelfredzaamheid
en weerbaarheid
van de
samenleving’.

Niet gerealiseerd als het gaat om
volledige deelname aan integrale
veiligheidsplannen, wel in navolging
van de gemeentelijke plannen een
afgestemde toezichtstrategie (gericht
op het voorkomen van slachtoffers).

opdracht 9
‘Invulling geven
aan de
Omgevingswet’

Het nieuwe regionale risicoprofiel is
samen met de gemeenten tot stand
gekomen, met aandacht voor
grootschalige en specifieke
gemeentelijke risico’s, in afstemming
met de gemeenteraden.
Een Brabantbrede aanpak ter
vergroting van de zelfredzaamheid
voor burgers en bedrijven is
gerealiseerd op basis van reële
risico’s aangevuld met de bestuurlijke
wens voor focus t.a.v. de prioritaire
risico’s.

gereed

Vanuit een netwerkbenadering zijn
medewerkers uit de
basiscrisisstructuur opgeleid en
getraind en worden gefaciliteerd
met een nieuw operationeel centrum
in het meldkamergebouw.

opdracht 4
‘Gezamenlijke
crisisorganisatie
flexibeler
inzetbaar maken’

gereed

3

Gemeentelijke kader
7. Inzet gezondheidsdomein
Bevorderen van zelfredzaamheid burgers
en versterken inzet en integratie van
burger- en professionele netwerken in het
gezondheidsdomein bij incidenten,
rampen en crises. De GHOR heeft hierin
een adviserende en coördinerende rol.
8. Advisering Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio adviseert gemeenten
bij het nemen van integrale besluiten te
nemen over welk risiconiveau
aanvaardbaar is en welke maatregelen
daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is om
op de eerste plaats te kijken hóe dingen
kunnen.
9. Lokale inbedding Brandweerzorg
De Veiligheidsregio is nauw verweven
met de lokale samenleving. Kwaliteit en
doelmatigheid van de organisatie én de
aantrekkelijkheid voor vrijwilligers, staan
voorop.

10. Solidariteit
De Veiligheidsregio is er zonder
onderscheid voor alle gemeenten en is
gebaseerd op solidariteit tussen die
gemeenten. De gemeentelijke bijdrage
aan de Veiligheidsregio verschuift naar
een bijdrage, gebaseerd op objectieve
maatstaven.
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Realisatie 2016-2019
Het netwerk van de GHOR is verder
uitgebreid en geïntensiveerd. Er is
hierbij ingespeeld op
maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van zorgcontinuïteit,
evenementenadvisering en
samenwerking met acute partners
Brabant breed.
Externe veiligheid is geïntensiveerd
op het gebied van industriële
veiligheid, logistiek (spoor en
wegvervoer), ruimtelijke plannen en
evenementveiligheid.

Stand van zaken
opdracht 7
‘Sterke kolommen
– GHOR’

De zelfstandige brandweerpost en
het daarbij behorende management
zijn vernieuwd en passend gemaakt
voor een toekomstbestendige
taakuitvoering; op lokale schaal
wordt invulling gegeven aan
vakbekwaamheid “Oefenen op
maat”, brandveilig leven “broodje
brandweer”, repressie “flexibel
uitrukken” en in verbinding met de
regio “de participatieraad”.
Met ingang van 2017 is er een
nieuwe verdeelsleutel voor de
gemeentelijke bijdrage aan de
Veiligheidsregio. Per 1 januari 2020
wordt de huisvesting
geregionaliseerd en naar
verwachting zal het functioneel
leeftijdsontslag voor medewerkers
met een bezwarende functie vanaf
2021 regionaal worden bekostigd.

opdracht 8
‘Investeren in
(brandweer)vrijwilligers’.

opdracht 1
‘gezamenlijke
bestrijding van
risico’s met
partners’.

gereed
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Gemeentelijke kader
11. Communicatie VR-gemeenteraden
De Veiligheidsregio stelt zich actief op in
het brengen en halen van de gewenste
informatie bij gemeenteraden. Het
vergroten van de betrokkenheid van de
raden staat daarbij voorop. De informatie
is tijdig, toegankelijk en begrijpelijk.
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Realisatie 2016-2019
Gemeenten zijn zelf actief door voor
en met de gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) een planning en
verantwoordingseisen op te stellen
voor beleidskader, begroting en
jaarverantwoording. Daarnaast zijn
de griffiers actief in het informeren
van raden door het organiseren van
raadsinformatiebijeenkomsten waar
GR-en zich introduceren en actuele
ontwikkelingen presenteren. De
Veiligheidsregio neemt actief aan
deze initiatieven deel en verzorgt op
verzoek van gemeenten aanvullende
presentaties voor raden of
commissies. Verder worden
beleidsnotities voorzien
overzichtelijke en goed leesbare
samenvattingen en wordt er gewerkt
met infographics.

Stand van zaken
opdracht 6
‘Verbetering
samenspel met
gemeenten’.
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Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 088 02 08 208

Ontwikkelagenda
Samen Veiliger

Ontwikkelagenda
Met het beleidsplan 2020-2023 heeft het bestuur door middel van opgaven en ambities op hoofdlijnen
richting gegeven aan de organisatie. Deze zijn ‘vertaald’ in tien opdrachten.
In dit document worden de concrete activiteiten bij de tien opdrachten beschreven. Daarna wordt een
financieel overzicht gegeven van de activiteiten uit de ontwikkelagenda met benodigde incidentele
financiële middelen1). Aan de hand van de opdrachten zal de voortgang gemonitord worden.

1

) De intentie is om deze kosten te dekken uit de reserve ‘doorontwikkeling veiligheidsregio’. We informeren periodiek over de
voortgang van de besteding van de gelden en het verloop van de reserve.
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1) Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners
Beoogd resultaat
In het Beleidsplan 2020-2023 is een aantal risico’s geselecteerd die we programmatisch aanpakken, het
betreft:
 Industriële veiligheid;
 Evenementenveiligheid;
 Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld.
Naast deze programma’s richten we ons op de volgenden risico’s, Overstroming, Ongeval spoorvervoer
en Gevolgbestrijding klimaatverandering en extreem weer.
In de toekomst willen we samen met de gemeenten en onze partners bepalen aan wélke risico’s we
willen werken om ze te kunnen voorkomen en/of beheersen. We willen dit systematisch aanpakken op
basis van een ‘afwegingskader’. Dit afwegingskader gaan we ontwikkelen.
Daarnaast willen we de, op basis van het afwegingskader, geselecteerde activiteiten volgens de ‘kaders
voor programmatisch werken’ realiseren. Deze kaders voor programmatisch werken worden ontwikkeld
binnen opgave 10b ‘Informatievoorziening en werkprocessen’.
Wat gaan we doen?
 Het opstellen van een afwegingskader voor risico’s;
 De programma’s realiseren conform programmadoelen;
 Plan van aanpak maken voor geprioriteerde risico’s.
Wat hebben we (extra) nodig?
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting.

2) Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
Beoogd resultaat
Goede informatiedeling tussen vitale partners en Veiligheidsregio over risico’s op, en impact van,
verstoringen. Tevens is er voldoende bekendheid met elkaars crisisorganisaties.
Wat gaan we doen?
 Intensiveren en uitbreiden contacten en afspraken met vitale partners;
 Afspraken maken over gezamenlijke activiteiten om de bekendheid met elkaar, en elkaars
crisisorganisaties te vergroten;
 Inventariseren welke informatiebehoefte er bestaat en afspraken maken over de ontsluiting
ervan. Waar mogelijk brengen we dit onder bij de verdere ontwikkeling van het
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).
Wat hebben we (extra) nodig?
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting.
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3) Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
Beoogd resultaat
Inwoners en organisaties in Brabant-Noord zijn zich meer bewust van een (on)veilige werk- en
leefomgeving, zodat ze overgaan tot een gedragsverandering ten gunste van een (brand)veilige werk- en
leefomgeving.
Wat gaan we doen?
Het programma maatschappij biedt specifieke doelgroepen in de samenleving inzicht en
handelingsperspectief op het thema brandveiligheid. Herkenbaarheid van risico’s en
gedragsbeïnvloeding zijn ook thema’s op het gebied van gezondheid en milieu. De opgedane ervaring
wordt geanalyseerd op effectiviteit en ingezet om de samenwerking met partnerorganisaties verder te
optimaliseren en te komen tot een gemeenschappelijk programma.
Wat hebben we extra nodig?

●

€ 20.000

In samenwerking met een bureau gespecialiseerd in gedragswetenschap wordt de effectiviteit van de
dienstverlening rond de thema’s brandveiligheid en zelfredzaamheid onderzocht. Schatting € 20.000.

4) Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
Beoogd resultaat
Een flexibele crisisorganisatie die behoeftegestuurd geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden voor de
bestrijding van incidenten en crises.
Wat gaan we doen?
● Een geactualiseerd regionaal crisisplan maken (in samenwerking en afgestemd met VRBZO);
● Trainen en bijscholen van crisisfunctionarissen;
● Informeren van doelgroepen (bestuurders, gemeenten, partners etc.) over de mogelijkheden voor
flexibele inzet.
Wat hebben we (extra) nodig?
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting van multidisciplinaire planvorming
en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

5) Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
Beoogd resultaat
Door middel van het koppelen van verschillende data kunnen wij het voorspellend vermogen vergroten.
Deze informatie is relevant om ons beter voor te bereiden op crises die op ons af zullen komen en kan
als input dienen voor de integrale beleidsplannen van de gemeenten. Denk hierbij aan inhoudelijke
informatie over zorginstellingen, kwetsbare objecten etc.
We ontsluiten op basis van behoeften van Veiligheidsregio, gemeenten en partners modulaire informatie
die gezamenlijk kan worden gedeeld en geanalyseerd middels het VIK. De functie van
Calamiteitencoördinator is 24/7 aanwezig op de meldkamer.
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Wat gaan we doen?
● Benodigde ICT-omgeving op orde brengen t.b.v. het VIK;
● Op projectmatige basis binnen het VIK informatieproducten realiseren;
● Aansluiten bij het interregionale project FieldLab, waarin gezamenlijke informatieproducten t.b.v. het
regionale VIK worden ontwikkeld;
● Implementeren van de functie calamiteitencoördinator binnen de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
met aandacht voor nieuwe taakelementen.
Wat hebben we (extra) nodig?
● VIK € 650.000
Voor het inrichten van het VIK (technisch en organisatorisch) en voor het op projectmatige realiseren
van informatieproducten binnen het VIK, is incidenteel € 650.000 noodzakelijk. Dit budget is in een
programmaplan nader uitgewerkt.

●

FieldLab € 0
Voor het interregionale project FieldLab is een éénmalige subsidie verleend door het Ministerie van
JenV, daaruit kunnen de gezamenlijke informatieproducten worden gefinancierd. De daarbij
benodigde personele ondersteuning, vanuit onze regio, is voorzien binnen de eerder genoemde
incidentele middelen voor de inrichting van het VIK.

6) Verbetering samenspel met gemeenten
Beoogd resultaat
Meer scherpte en duidelijkheid verkrijgen over collectief opdrachtgeverschap, individueel
opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap en eigenaarschap, zodat verwachtingen en prioriteiten
worden afgestemd. (Be)sturen op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. Op de strategische tafel
meer tijd en aandacht maken voor veiligheidsvraagstukken, inhoudelijke ontwikkelingen en de
samenwerking met de diverse partners.
Wat gaan we doen?
● Meer thematisch en inhoudelijker samenwerken;
● Informatie verbeteren: doelgroepgericht;
● Verbeteren van verantwoordingsrapportages m.n. op ‘operationele prestaties’;
● Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden;
● Herijken governance en invullen van de verschillende rollen hierin;
● Kaders stellen; zoals het vaststellen van een begrotingsplafond en de spelregels voor de inzet
reserves periodiek herijken.
Wat hebben we (extra) nodig?
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting.
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7) Bouwen aan sterke kolommen
Bevolkingszorg
Beoogd resultaat
Het fundament van Bevolkingszorg moet verstevigd worden om ook in de toekomst aan de gestelde
verwachtingen te kunnen blijven voldoen en om te kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Door een
impuls te geven aan de continuïteit en solidariteit binnen Bevolkingszorg, blijven we ook in de toekomst
een zichtbare en volwaardige partner in de Veiligheidsregio.
Wat gaan we doen?
● We richten Bevolkingszorg Brabant-Noord in op basis van onderlinge solidariteit en verdelen de
inzet van de capaciteit evenredig over de verschillende gemeenten;
● De huidige expertteams worden in de ‘koude’ fase meer ontzorgd, zodat met name
OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) voor de diverse bevolkingszorgfunctionarissen
beter van de grond komen en de expertteams weer ruimte hebben om expert te zijn;
● We houden rekening met individuele behoeften én bieden een grotere diversiteit aan
OTO-activiteiten, zodat er meer maatwerk ontstaat dat aansluit bij de gewenste ontwikkeling van
elke individuele functionaris;
● We investeren regionaal in het borgen van kennis en ervaring, door evaluaties en door een
kwalitatieve registratie van OTO-activiteiten op en in te zetten;
● We pakken landelijk geen voortrekkersrol, maar sluiten wel aan bij landelijke overleggen en
ontwikkelingen (bv. rondom GROOTER, Bevolkingszorg op Orde 2.0, Nafase en
terrorismegevolgbestrijding);
● Als professionele kolom houden we aansluiting bij onze multi-partners, door een bijdrage te
leveren aan multidisciplinaire overleggen als het MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en
Oefenen) en het Leeragentschap.
Wat hebben we (extra) nodig?
In de begroting 2020 is reeds voorzien in de structurele financiering om Bevolkingszorg als professionele
kolom te verstevigen en ontwikkelen.

GHOR
Beoogd resultaat
De ontwikkelingen in het speelveld – landelijk, regionaal en lokaal – vragen van het GHOR-bureau een
verschuiving van operationeel/tactisch naar tactisch/strategisch niveau. De noodzaak van deze
verschuiving wordt bevestigd door de uitkomsten van het positioneringsonderzoek. Hieruit blijkt dat de
GHOR haar netwerkpositie op tactisch en strategisch niveau, kan en moet versterken. Alleen dan blijft zij
van meerwaarde. Ook de relaties van de GHOR hebben hier behoefte aan. De kracht van de GHOR zit
in de volgende rollen:
1. Expert op het gebied van crisisbestrijding;
2. Netwerker en verbinder binnen en tussen de witte kolom en de overheid;
3. Trusted advisor, als het gaat om het voorbereiden op en voorkomen van crises.
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Wat gaan we doen?
● Adviesrol versterken
De contacten van de GHOR zijn in de loop der jaren veranderd van uitvoerend naar tactisch/strategisch.
De uitvoerende taken en de afstemming daarin tussen de partners zijn inmiddels goed door onze
partners opgepakt. Aandacht verdient nu het informeren en adviseren richting gemeenten
(vergunningverleningstrajecten en acute inzet) en het meedenken op tactisch en strategisch niveau met
onze partners op het gebied van zorgcontinuïteit, crisismanagement en nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt
om andere vaardigheden en competenties van onze adviseurs, zoals analytisch vermogen (schakelen en
meedenken over de verschillende belangen van onze partners) en politiek/bestuurlijke sensitiviteit.
Verder willen we meer proactief adviseren in plaats van repressief. Dit vraagt om een andere manier van
denken en om flexibiliteit van onze adviseurs.
● Informatiemanagement
Informatiemanagement wordt een steeds belangrijkere component binnen de GHOR. Welke informatie
hebben wij nodig om een goed advies (gevraagd en ongevraagd) uit te kunnen brengen? Wat is de
informatiebehoefte van onze partners? Wat voor informatie hebben wij nodig om in te kunnen spelen op
de (maatschappelijke) ontwikkelingen die op ons af komen bijv. een griepgolf of een cyberaanval.
Onderzoek en innovatie zijn hierbij belangrijke tools om snel tot oplossingen te kunnen komen.
● Niet-zelfredzaamheid
De maatschappij individualiseert steeds meer. Het is dus noodzakelijk om meer zicht te krijgen in de
kwetsbaren binnen onze samenleving en wat dit betekent voor de veiligheid. Welke partijen hebben wij
hiervoor nodig. Hoe kunnen we met deze partijen organiseren dat de zelfredzamen mede zorgdragen
voor de minder- en niet-zelfredzamen binnen de maatschappij.
● Aansluiten op het Regionaal Risicoprofiel (zorgrisicoprofiel)
Per Veiligheidsregio zijn de regionale risico’s in kaart gebracht. Zorginstellingen hebben al geruime tijd de
behoefte aan het duiden van dit risicoprofielen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een tool om een
zorgrisicoprofiel, samen met de zorginstellingen, in kaart te kunnen brengen.
Wat hebben we (extra) nodig?
De activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting.

Brandweer
De brandweerkolom bevat de resultaatgebieden risicobeheersing en brandweerzorg. Risicobeheersing
voert de wettelijke en bovenwettelijke adviestaken uit op het gebied van fysieke veiligheid.
Brandweerzorg zorgt voor een goede repressieve brandweerorganisatie die bestaat uit beroeps en
vrijwilligers die samen werken aan veiligheid vanuit haar brandweerposten. De bestaande
samenwerkingsrelaties tussen risicobeheersing en brandweerzorg worden geïntensiveerd, met name op
het gebied van informatie en leren.
Beoogd resultaat
● Goede informatiepositie
De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de gezamenlijke informatiebehoefte te faciliteren, de
aanwezige informatie operationeel te ontsluiten en de informatie te benutten voor
deskundigheidsbevordering (leren) en voor het programma veilig leven.
● Implementatie nieuw dekkingsplan
Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico’s gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttijden wordt in
de komende beleidsperiode geïntroduceerd. Daarnaast vervagen, op het gebied van
basisbrandweerzorg, de operationele grenzen tussen de verschillende veiligheidsregio’s.
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● Geharmoniseerde brandweermeldkamer Oost-Brabant
De brandweermeldkamer Oost-Brabant functioneert als één meldkamer en is in staat om bij te dragen
aan de informatiebehoefte van onze veiligheidspartners.
● Deskundig worden op het gebied van de energietransitie
Een eerste verkenning van invloed van alternatieve energiebronnen op de fysieke veiligheid van de
leefomgeving en de procedures van brandweer.
Wat gaan we doen?
● Goede informatiepositie
De brandweerkolom draagt bij aan de ontwikkeling samen informatie delen. We gaan tot 2022
onderzoeken hoe we onze bijdrage aan de landelijke informatievorming kunnen vormgeven. Voor dit
laatste verkennen we óf en in welke omvang we hiervoor incidentonderzoek moeten gaan doen. Na 2022
kan dan worden bepaald óf er een structurele focusverschuiving plaats moet vinden.
● Implementatie nieuw dekkingsplan
Het nieuwe dekkingsplan, gebaseerd op de gebiedsgerichte opkomsttijden, wordt in de komende
beleidsperiode geïmplementeerd. Vanaf 2020 worden, samen met de andere veiligheidsregio’s,
operationele grenzen ingevoerd waarbij we starten met de drie Brabantse regio’s.
● Geharmoniseerde meldkamer brandweer
De komende jaren wordt gewerkt aan het harmoniseren van de operationele procedures om de kwaliteit
en capaciteit van de meldkamer verder te optimaliseren. Daarnaast is de veranderende samenwerking
tussen de Calamiteitencoördinator (CaCo) en de brandweermeldkamer een co-creatie die aandacht zal
vragen.
● Deskundig op het gebied van de energietransitie
Advisering bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals RES/REKS (Regionale Energiestrategie/
Regionale Energie- en Klimaatstrategie) en bij concrete plannen (vergunningen) over
omgevingsveiligheidsrisico’s en maatregelen om deze risico’s tot een acceptabel niveau te beperken.
Daarnaast worden operationele procedures verrijkt met de opgedane kennis over de risico’s die zich
voordoen bij de energietransitie.
Wat hebben we (extra) nodig?
● Goede informatiepositie
De inschatting is dat er voor deze ontwikkelingen tot 2022 geen aanvullende middelen nodig zijn anders
dan die reeds voor de ontwikkeling “samen informatie delen” worden vrijgemaakt.
● Implementatie nieuw dekkingsplan
Voor het stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden is nog niet helemaal in te schatten of brandweer
Brabant-Noord voldoende expertise heeft om dit tot een goed einde te brengen. Op dit moment is de
verwachting dat onze verbeterende informatiepositie en aanwezige competenties voldoende zullen zijn
om dit resultaat te kunnen behalen. Voor de invoering van de interregionale operationele grenzen is de
verwachting dat de huidige middelen toereikend zijn.
● Geharmoniseerde meldkamer brandweer
Samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) zullen we operationele plannen verder
harmoniseren. Hiervoor is de gezamenlijke inzet van de planvormingsafdelingen van Veiligheidsregio
Brabant-Noord (VRBN) en VRBZO noodzakelijk.
● Deskundig worden op het gebied van de energietransitie
Op dit moment is de inschatting dat de huidige financiering volstaat. De verwachting is dat de benodigde
achtergrondinformatie, kennisontwikkeling en handreikingen grotendeels op landelijk niveau zullen
worden ontwikkeld.
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8) Investeren in (brandweer)vrijwilligers
Beoogd resultaat
● Vrijwillig waar het kan
De brandweerorganisatie levert goede en voldoende paraatheid met behoud van vrijwilligers waar het
kan.
● Van aanbodgericht naar behoeftegestuurd
De komende beleidsperiode wordt ingezet op meer maatwerk. Maatwerk draagt bij aan het welbevinden
van de vrijwilligers en draagt hiermee bij aan de ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid.
● Passende arbeidsvoorwaarden
De ontwikkelingen op het gebied van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en vooral
de Europese Richtlijn deeltijdarbeid worden binnen onze organisatie geïmplementeerd, zodra zij definitief
worden.
Wat gaan we doen?
● Vrijwilligheid waar het kan
Met moderne wervingsinstrumenten, slimme arbeidsmarktcommunicatie en het onderzoeken van nieuwe
samenwerkingsverbanden wordt ervoor gezorgd dat onze paraatheid, met vrijwilligers én
beroepskrachten, op voldoende niveau blijft.
● Van aanbodgericht naar behoeftegestuurd
De pilot ‘Vakbekwaam blijven op maat’ is eind 2018 geëvalueerd, we willen ‘oefenen op maat’
organisatiebreed implementeren. Daarnaast gaan we onderzoeken of ‘opleiden op maat’ kan bijdragen
om de opleidingen te stroomlijnen. Verder gaan we werken aan ‘keuren op maat’ waarmee onze mensen
mogelijk langer inzetbaar blijven.
● Passende arbeidsvoorwaarden
De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid en de WNRA gaan
we de komende periode onderzoeken en – wanneer ze zich voordoen – vertalen naar gevolgen voor
onze veiligheidsregio.
Wat hebben we (extra) nodig?
● Vrijwilligheid waar het kan
Voor dit resultaat is de verwachting dat we tot 2022 kunnen volstaan met de middelen die tijdens de
acute versteviging zijn toegekend.
●

●

Van aanbod gericht naar behoeftegestuurd

€ 500.000

Voor de structurele implementatie van het project ‘oefenen op maat’ is de komende jaren een eenmalige
financiële impuls van € 400.000 – € 600.000 wenselijk.
● Passende arbeidsvoorwaarden
De consequenties van met name de Europese Richtlijn deeltijdarbeid kunnen financieel fors zijn, maar
als ze zich voordoen is het onduidelijk of deze volledig door het rijk gedragen zullen worden.
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9) Invullinggeven aan de Omgevingswet
Beoogd resultaat
● Ontwikkelen van medewerkers
Medewerkers ontwikkelen zich van regelgericht toetser naar risicogericht adviseur, zodat ze zijn
voorbereid op hun gewenste rol passend bij de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet.
Voor medewerkers die niet kunnen voldoen aan deze nieuwe rol wordt een passende oplossing gezocht.
● Kennis van de wet
Medewerkers zijn voldoende geïnformeerd en opgeleid om taken uit te voeren volgens het nieuwe
omgevingsrecht. Producten en dienstverlening zijn inhoudelijk aangepast of nieuw ontwikkeld, passend
bij de instrumenten van de omgevingswet.
● Digitalisering en informatie
Informatievoorziening en applicaties zijn aangepast aan het niveau van digitale dienstverlening dat de
omgevingswet vraagt en waar nodig aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet.
● (Keten)samenwerking
Rol en samenwerking van de veiligheidsregio in gemeentelijke, provinciale en ketenpartner-processen
zijn uitgewerkt en vastgelegd.
Wat gaan we doen?
● Ontwikkelen van medewerkers
Versterken van risicobeheersing, gerelateerd aan de veranderende rol van ‘toetser’ naar ‘adviseur’, als
gevolg van de wijzigingen in wetgeving en landelijke kwaliteitscriteria. Deze ombuiging gaat mogelijk
gepaard met medewerkers die niet volledig meekunnen in deze nieuwe rol. Het goed begeleiden van
medewerkers vraagt om maatwerk en een gedegen plan dat in samenwerking met P&O wordt opgesteld.
Resultaat van dat plan is een set van opties en maatregelen.
● Kennis van de wet
Interne voorbereiding: aanpassen of ontwikkelen van producten en scholing.
● Digitalisering en informatie
Aanschaffen benodigde koppelvlakken, licenties en aanpassingen aan bestaande applicaties.
De omgevingswet benadrukt ook het belang van informatieproducten en geo-informatie over de staat van
de fysieke leefomgeving. Ontwikkeling daarvan zal gebeuren via het VIK.
● (Keten)samenwerking
Onderzoeken van de gewenste rol van de veiligheidsregio in het nieuwe omgevingsrecht. Bijv. via
deelname aan pilots met gemeenten en ketenpartners.
Opstellen nieuwe collectieve werkwijze en werkafspraken met gemeenten en ketenpartners.
Onderzoeken gewenst opdrachtgeverschap uitvoering VTH taken in samenwerking met
omgevingsdienst.
Wat hebben we (extra) nodig?

●

€ 285.000

Voor alle trajecten tezamen beogen we eenmalig ca. € 285.000 nodig te hebben verspreid over 2020,
2021 en 2022. Dit is nader uitgewerkt in een projectplan.
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10) Doorontwikkeling organisatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord is onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende
dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op
veranderingen. Wij investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid
hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het
neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities
ondersteunen.
Beoogd resultaat
De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een betrouwbare partner, zichtbare netwerkregisseur en
aantrekkelijke werkgever.

10a) Positionering
De positionering van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in relatie tot haar kolommen. Duidelijkheid
inzake externe profilering (inclusief partners) en richting medewerkers.
Wat gaan we doen?
● Beslissing nemen met betrekking tot positionering;
● Veiligheidsregio Brabant-Noord, op verschillende manieren, zowel binnen de organisatie als
daarbuiten onder de aandacht brengen.
Wat hebben we (extra) nodig?

●

€ 50.000

Wordt nog onderzocht. Indicatief € 50.000.

10b) Informatievoorziening en Werkprocessen
Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en
trends die op ons afkomen en om deze te vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten
daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten daarmee
het vermogen om datagestuurd bij te sturen.
Wat gaan we doen?
● Sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter beheerde informatiehuishouding ten behoeve
van informatiegestuurd werken:
o Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het
applicatielandschap en de professionalisering van het functioneel beheer;
o Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers en
het genereren van basismanagementinformatie;
o Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en materieel;
o Start met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoeren van actiepunten informatiebeheer en
informatiebeveiliging.
● Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).
Wat hebben we (extra) nodig?

●

€ 200.000

Totale investering voor optimaliseren van de informatievoorziening en werkprocessen: € 200.000.
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10c) Mensen
Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio waarbij we streven naar het optimaal benutten
van talenten en kwaliteiten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en
begrijpen. En snappen dat het succes een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
Wat gaan we doen?
● Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid;
● Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij medewerkers van de veiligheidsregio en van
partners;
● Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief functiehuis;
● Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu;
● Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij we rekening houden met de
digitaliseringsslag;
● Arbeidsmarktcommunicatie om de Veiligheidsregio neer te zetten als een sterk
(werkgevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken.
Wat hebben we (extra) nodig?

●

€ 340.000

Voor deze trajecten hebben we éénmalig in totaal ca. € 340.000 nodig. Dit wordt op korte termijn
uitgewerkt in een plan.

10d) Huisvesting
Beoogd resultaat
De realisatie van een tijdelijke hoofdvesting in ’s-Hertogenbosch. De kazernes zijn in 2020 eigendom van
VRBN. De realisatie van een hoofd- en nevenvestiging conform het vastgestelde huisvestingsbeleid. De
bouw van nieuwe kazernes in Uden en Oeffelt binnen de vastgestelde planperiode. We moeten daarbij
rekening houden met digitaal werken. Hier moeten we onze gebouwen, digitale middelen en
verbindingen op aanpassen.
Wat gaan we doen?
● Het herinrichten van het team Huisvesting voor hun aangepaste rol;
● De overdracht van de kazernes realiseren;
● Tijdelijke hoofdvestiging op Kooikersweg in ‘s-Hertogenbosch realiseren;
● Realiseren nevenvesting in Zeeland;
● Uitvoeren project nieuwbouw hoofdvestiging (Plevierstraat, ‘s-Hertogenbosch);
● Onderzoek doen naar een goed passend concept voor de werkplek van de nabije toekomst;
● De (internet)verbindingen op de 39 locaties herzien en veiliger/robuuster uitvoeren, om optimale
beschikbaarheid te realiseren voor crisissituaties en om het beheer te vereenvoudigen.
Wat hebben we (extra) nodig?

●

€ 50.000

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld bij de besluitvorming rondom de overdracht van de kazernes in
eigendom. Voor de impuls werkplek van de nabije toekomst is ca. € 50.000 voorzien.
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10e) Duurzaamheid realiseren
Beoogd resultaat
De wereld is in beweging. Het klimaat verandert, de bevolking groeit en hulpbronnen raken uitgeput.
Meer dan ooit moeten we samenwerken aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid gaat niet alleen
over het milieu; het is een andere manier van denken, werken en leven. Daarnaast verdienen de
onderwerpen, veiligheid, gezondheid en milieu doorlopend onze aandacht.
Wat gaan we doen?
● Integraal beleid opstellen en uitvoeren t.a.v. duurzame inkoop, vastgoed, facilitaire
dienstverlening, materieel en materiaal;
● Personeelsbeleid opstellen op het gebied van HSE/VGM (health, safety and environment /
veiligheid, gezondheid en milieu) en t.a.v. mensen met achterstand op de arbeidsmarkt,
diversiteit, vitaliteit etc.;
● Stimuleren van duurzaam gedrag binnen onze organisatie.
Komende jaren wordt verder gewerkt aan passende maatregelen en slimme oplossingen op het gebied
van energieverbruik, inkoop, reisbewegingen, vastgoed, facilitaire dienstverlening, materieel en
materiaal. Daarnaast willen we onze positie in het sociaal maatschappelijke domein verbeteren waar het
gaat om de diversiteit en mobiliteit van ons personeel. In onze advisering aan, en in samenwerking met
onze partners, willen we een duurzame samenleving stimuleren.
Wat hebben we (extra) nodig?
p.m.
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Financieel overzicht
Dit is een overzicht van de activiteiten uit de ontwikkelagenda met de extra benodigde incidentele
financiële middelen.
Nr.

Onderwerp

Uitgaven voor

1

Gezamenlijke bestrijding van risico's
met onze partners
Versterken van de continuïteit van de
samenleving met vitale partners
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van
de samenleving
Gezamenlijke crisisorganisatie
flexibeler inzetbaar maken
Veiligheidsinformatie samenbrengen
en delen
Verbetering samenspel met
gemeenten
Bouwen aan sterke kolommen:

n.v.t.

2
3

Totaal 2)

n.v.t.
Onderzoek effectiviteit dienstverlening
(brand)veilig leven
n.v.t.

€

20.000

€

650.000

Implementatie oefenen op maat

€

500.000

Diverse trajecten

€

285.000

10a Positionering

Indicatief

€

50.000

10b Informatievoorziening en
werkprocessen

Optimaliseren van de
informatievoorziening en
werkprocessen
Diverse trajecten

€

200.000

€

340.000

Impuls digitale werkplek nabije
toekomst
p.m.

€

50.000

€

2.095.000

4
5
6
7

8

Inrichten VIK
p.m.

 Bevolkingszorg
 GHOR

n.v.t.

 Brandweer
Investeren in (brandweer)vrijwilligers

n.v.t.

9

Invullinggeven aan de Omgevingswet

10

Doorontwikkeling organisatie

10c Mensen
10d Huisvesting
10e Duurzaamheid realiseren
Totaal

n.v.t.

2

) De intentie is om deze kosten te dekken uit de reserve ‘doorontwikkeling veiligheidsregio’. We informeren periodiek over de
voortgang van de besteding van de gelden en het verloop van de reserve.
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Voorstel
AGP 7
Aan : Algemeen Bestuur
Steller : C. Verschuren

Datum : 29 januari 2020

Bijlage : 1

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
Onderwerp : 2020-2023 Oost-Brabant

Algemene toelichting
Conform artikel 14 lid 2d stelt het bestuur eenmaal in de vier een beleidsplan vast, met als
voorgeschreven onderdeel een oefenbeleidsplan. In ons Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen veiliger’
hebben we daarom verwezen naar het –destijds nog op te stellen– meerjarenbeleidsplan
multidisciplinaire vakbekwaamheid Oost-Brabant (MOTO-Oost-Brabant). Dit plan is samen met de
Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant tot stand gekomen (zie bijlage).

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid Oost-Brabant
Onze strategische doelstelling ten behoeve van dit plan is:
Beide veiligheidsregio’s in Oost-Brabant hebben een kwalitatief goede en betrouwbare
crisismanagementorganisatie die zorgdraagt voor een adequate en effectieve bestrijding
van incidenten, crises en rampen.
Gekoppeld aan onze strategische doelstelling hebben we de ambitie om de crisisorganisatie
verder door te ontwikkelen en te flexibiliseren. Daarbij zijn de volgende tactische en operationele
doelen van belang:
 Bovenregionale samenwerking
 Samenwerking in Oost-Brabant
 Focus op risico’s en maatschappelijke continuïteit
 Vakbekwaamheid MOTO-organisatie
Bovenregionale samenwerking
De crisisorganisaties van beide regio’s moeten niet alleen invulling kunnen geven aan de
processen wanneer sprake is van een incident in de eigen regio. Men moet ook voorbereid zijn op
een regiogrensoverschrijdend incident. Bij VRBZO kan dat ook een landsgrensoverschrijdend
incident zijn.
Samenwerking in Oost-Brabant
VRBZO en VRBN moeten en willen in dit kader intensief samenwerken. Het hogere doel hiervan is
een krachtenbundeling van de twee regio’s zodat we voor beide regio’s de kwaliteit kunnen
verhogen en de kwetsbaarheid kunnen verlagen.
Voor zowel bovenregionale als voor de samenwerking binnen Oost-Brabant geldt dat we zoveel
mogelijk uitgaan van eenzelfde werkwijze.
Focus op risico’s en maatschappelijke continuïteit
Tijdens de beleidsperiode is specifieke aandacht voor de volgende risico’s:
 Extreem geweld
 Cyber
 Extreem weer
 Hoog water
Deze risico’s zijn ook onderdeel van ons Beleidsplan ‘Samen veiliger’, de overige daar genoemde
risico’s en opdrachten m.b.t. maatschappelijke continuïteit zoals industriële veiligheid,
evenementenveiligheid en ongeval spoorvervoer worden wel in opdrachten uitgewerkt, maar zijn
geen aandachtspunten voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.
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Vakbekwaamheid MOTO-organisatie
De vakbekwaamheid en het gedrag van de crisisfunctionarissen is bepalend. Een goed
functionerende regionale organisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen, kan
niet zonder goed opgeleide en systematisch getrainde functionarissen en teams. Die ook in staat
zijn om in te spelen op nieuwe vormen van crisis.
De kwaliteit van de crisisorganisatie wordt overigens niet bepaald door organisatiestructuur, de
procedures of plannen op zich; de kritische succesfactor is de mens.

Middelen en capaciteit
Het streven is om de inhoudelijke en organisatorische beleidsdoelstellingen te realiseren, binnen
het beschikbare budget en met de beschikbare capaciteit van de kolommen en van de afdeling
Crisisbeheersing VRBZO en de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding VRBN.

PDCA cyclus (Plan Do Check Act)
Gezien de periode van dit meerjarenbeleidsplan (2020-2023) wordt tussentijds, na ongeveer twee
jaar, een evaluatie uitgevoerd om de voortgang in kaart te brengen. Waar nodig is aanpassing van
het beleid mogelijk. Daarnaast wordt aan het eind van de beleidstermijn een uitvoerige evaluatie
gedaan. Die evaluatie moet inzicht geven in welke doelen zijn behaald en wat nog niet bereikt is.
Dit is wezenlijke input voor de nieuwe beleidscyclus van vier jaar.

Procesgang
Processtap

Datum

Aan Veiligheidsdirectie ter instemming

25-11-2019

Dagelijks Bestuur instemming

16-12-2019

Algemeen Bestuur vaststelling

29-01-2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het bijgevoegde Multidisciplinair
Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2023 Oost-Brabant vast te stellen.

Akkoord

Ja

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

Nee
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1.

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2023 Oost-Brabant
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AGP 7, bijlage 1

Crisisbeheersing /
MOTO
Onderwerp

Multidisciplinair meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
Datum

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid 2020-2023
MOTO Oost-Brabant

3 oktober 2019
Eigenaar

Christel Verschuren
Femke Beckmann
Versie

0.4
Status

Concept

“Crisisbeheersing in Oost-Brabant,
samen kundig en vakbekwaam verder!”

Het meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2023 is op 29 januari 2020 vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant Noord en op XXX door het
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
MOTO Oost-Brabant

Inleiding
Dit meerjarenbeleidsplan geldt als strategisch en multidisciplinair kader. Het geeft richting aan de OTO-activiteiten voor
zowel de multi-organisatie, de betrokken kolommen en alle relevante (keten)partners in crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Verdere uitwerking van het beleid is opgenomen in het multidisciplinair meerjarenwerkplan
vakbekwaamheid en wordt ieder jaar in een MOTO-jaarplan geconcretiseerd.

Strategische doelstelling
De kwaliteit van de crisisorganisatie wordt niet bepaald door organisatiestructuur en procedures of plannen an sich;
kritische succesfactor is de mens. De vakbekwaamheid en gedrag van de crisisfunctionarissen is bepalend. Een goed
functionerende regionale organisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen, kan niet zonder goed
opgeleide en systematisch getrainde functionarissen en teams. Multidisciplinaire vakbekwaamheid en de in dit
beleidsplan opgenomen beleidsvoornemens daaromtrent dragen bij aan het bereiken van de volgende strategische
doelstelling:

Beide veiligheidsregio’s in Oost-Brabant hebben een kwalitatief goede en betrouwbare
crisismanagementorganisatie die zorg draagt voor een adequate en effectieve bestrijding
van incidenten, crises en rampen.
Koers
Crisisbeheersing is een vak en het is corebusiness van de veiligheidsregio’s. Dat vraagt om het structureel onderhouden
van en investeren in vakbekwaamheid van de (sleutel)functionarissen. Door het creëren van een goed, inspirerend en
passend aanbod, motiveren we de (sleutel)functionarissen en hun organisaties om vakbekwaamheid in crisisbeheersing
serieus te nemen en om met enthousiasme hieraan te werken.
Gekoppeld aan de strategische doelstelling hebben we de ambitie om de crisisorganisatie verder door te ontwikkelen en
te flexibiliseren. Daarbij hoort dat ook de vakbekwaamheid van de functionarissen doorontwikkeld. We streven naar een
behoefte gestuurd maatwerkprogramma waarmee functionarissen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid invulling
kunnen geven aan hun eigen leervragen. MOTO Oost-Brabant heeft als ambitie dit proces zo goed mogelijk te faciliteren.
Hiermee werken we aan de strategische doelstelling en tevens aan goed gemotiveerde en verantwoordelijke
functionarissen. Door middel van de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen die hierna volgen, proberen we dit te
bereiken.
Planning en control
Gezien de periode van dit meerjarenbeleidsplan (2020-2023) wordt tussentijds, na ongeveer twee jaar, een evaluatie
uitgevoerd om de voortgang in kaart te brengen. Waar nodig is aanpassing van het beleid mogelijk. Daarnaast wordt aan
het eind van de beleidstermijn een uitvoerige evaluatie gedaan. Die evaluatie moet inzicht geven in welke doelen zijn
behaald en wat nog niet bereikt is. Dit is wezenlijke input voor de nieuwe beleidscyclus van vier jaar.
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Visie op leren
Om de kwaliteit van de multidisciplinaire crisisorganisatie te borgen en te verbeteren is het essentieel dat de organisatie
in zijn geheel, maar vooral de teams en functionarissen die invullingen geven aan die organisatie, continu blijven leren.
Functionarissen dienen eerst vakbekwaam te worden, maar ook aantoonbaar vakbekwaam te blijven. De “life long
learning loop” is de basis van onze visie op opleiden, trainen en oefenen.

Door middel van opleiden wordt de functionaris vakbekwaam, zodat deze voldoet aan de eisen die worden gesteld in het
kwalificatiedossier of functieprofiel. Het vakbekwaam blijven gaat over het onderhouden van de vaardigheden en
competenties en het bijblijven in relevante ontwikkelingen en planvorming (trainen en oefenen).
De eigen verantwoordelijkheid van de functionaris is uitgangspunt in deze cyclus. Vanuit de individuele functionaris en
zijn/haar ontwikkeling, dient de eigen leerbehoefte bepaald te worden en voert de functionaris zelf regie over de eigen
vakbekwaamheid. De opleidings-, trainings- en oefenmogelijkheden moeten vervolgens aan die leerbehoefte tegemoet
komen. Uiteindelijk wordt gewerkt aan behoefte gestuurd opleiden, trainen en oefenen, in plaats van aan(bod)gestuurd.
Naast dat de ‘life long learning loop’ op functionaris-niveau de basis voor het opleiden, trainen en oefenen is, is een
gesloten PDCA-cyclus op organisatieniveau van belang. Door consequent de PDCA-cyclus te doorlopen en de resultaten
te borgen ontstaat een lerende organisatie.
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Een lerende organisatie is in staat zich continu op alle niveaus aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Een
lerende organisatie stelt haar medewerkers in staat door scholing, ontwikkeling en het stimuleren van eigen initiatief daar
een grote bijdrage aan te leveren.
Om een gesloten PDCA-cyclus binnen de OTO-organisatie te realiseren werken we aan onderstaande factoren:
1.

Een werkwijze, of instrument, die het inzichtelijk hebben van de vakbekwaamheid op functionarisniveau mogelijk
maakt en zo de functionaris in staat stelt om vanuit eigen verantwoordelijkheid zijn/haar individuele leerbehoefte
te bepalen.

2.

Een goede evaluatiemethodiek om ook op team-, en organisatieniveau de leerpunten te identificeren.

3.

Vakbekwame OTO-functionarissen die vervolgens in staat zijn de individuele leerbehoefte en de leerpunten op
team- en organisatieniveau, in nieuwe doelstellingen en een nieuw OTO-programma te verwerken.

Deze visie is de basis waarop de volgende beleidsdoelstellingen zijn gebaseerd en van waaruit het proces rondom
multidisciplinaire vakbekwaamheid wordt vormgegeven.

Inhoudelijke beleidsdoelstellingen
De inhoudelijke richting is gebaseerd op het wettelijk kader, de risicoprofielen, oefenverplichtingen en landelijke en
regionale ontwikkelingen die voor de periode 2020-2023 voorzien worden. Daarnaast heeft een analyse van de
operationele prestaties van beide crisisorganisaties plaatsgevonden die richting heeft gegeven aan waar de komende
jaren de nadruk op moet liggen.
Regionale ontwikkelingen/veranderingen
Komende beleidsperiode zijn er drie ontwikkelingen die grote impact hebben op het OTO-programma:
-

Doorontwikkeling van beide crisisorganisaties;

-

Meer informatie- en data-gestuurd werken (o.a. inrichting van een VIK);

-

De nieuwe CaCo-regeling Oost-Brabant met ingang van 1 januari 2020.

Basisvereisten crisisbeheersing
De basis van crisisbeheersing zijn de processen melding en alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement,
crisiscommunicatie en afschaling/overdracht naar de nafase. Ook de komende vier jaren wordt weer geïnvesteerd in
deze processen om de basis op orde te hebben en houden.
Bovenregionale samenwerking
De crisisorganisaties van beide regio’s moeten niet alleen invulling kunnen geven aan de processen wanneer sprake is
van een incident in de eigen regio. Men moet ook voorbereid zijn op een regiogrens overschrijdend incident. In geval van
VRBZO kan dat ook een landsgrens overschrijdend incident zijn.
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Focus op risico’s en maatschappelijke continuïteit
Tijdens de beleidsperiode is specifieke aandacht voor de volgende risico’s:


Extreem geweld



Cyber



Extreem weer



Hoog water



Nucleair (alleen VRBZO)

Samenwerking met partners wordt benaderd vanuit het streven samen effectief te zijn en maatschappelijke continuïteit te
bevorderen. Naast de partners die vanwege bovenstaande risico’s is beeld komen, kunnen ook mogelijkheden gecreëerd
worden voor andere vitale ketenpartners, of juist minder bekende organisaties, om de verbinding met de
crisisorganisaties te versterken.
Plannen
De wettelijke verplichting in relatie tot crisisbeheersplannen wordt gevolgd: eens per vier jaar vindt een stafoefening en
eens per vier jaar vindt een staf- en operationele oefening plaats. Om aan de wettelijke verplichting in relatie tot
rampbestrijdingsplannen te voldoen wordt een goede koppeling met andersoortige leermiddelen dan een oefening per
plan of object gelegd.
Team Resourcemanagement (TRM)
TRM blijft de komende beleidsperiode een belangrijke basis voor de crisisorganisaties en het OTO-programma. De
effectiviteit van de samenwerking in crisisteams is een grote bepalende factor in het succesvol bestrijden van een
incident.
Continu aandacht voor individuele vakbekwaamheid
Bovenstaande voornemens moeten worden gerealiseerd in combinatie met mogelijkheden voor functionarissen continu
hun individuele vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Basis hiervoor zijn de kwalificatiedossiers.
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Organisatorische beleidsdoelstellingen
Vanuit de visie op leren blijft het uitgangspunt voor komende periode dat een lerende (OTO-)organisatie functionarissen
in staat stelt en faciliteert om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan de leer-/ontwikkelbehoefte. De
onderstaande beleidsvoornemens zijn gericht op organisatorische aspecten die dat mogelijk maken.
Invoeren portfolio
Invoering van een werkwijze die het aantonen en monitoren van de vakbekwaamheid op functionarisniveau mogelijk
maakt is essentieel in het realiseren van een lerende organisatie. Hierbij gaat het niet om kwantitatief aantonen van
deelname aan activiteiten, maar juist om het inzichtelijk maken van de kwalitatieve vakbekwaamheid. Met dit inzicht kan
de functionaris de regie over zijn leerbehoefte en ontwikkeling voeren en kan de optelsom van individuele leervragen als
input dienen voor het OTO-programma.
De basis van werken met een portfolio is:


Het ondersteunt het behoefte gestuurd opleiden, trainen en oefenen.



Het gaat uit van kwalificatiedossiers voor alle functionarissen als basis van vakbekwaamheid.



Het gaat uit van meetbare normen: competenties en kerntaken geoperationaliseerd naar gedragskenmerken.



De vakbekwaamheid wordt inzichtelijk in een (geautomatiseerd) systeem zoals een portfolio. Het stelt de
functionaris in staat zijn/haar vakbekwaamheid (kwalitatief) aantoonbaar te maken door (een selectie van) het
portfolio met anderen te delen.



Uiteindelijk kan er, wanneer wenselijk, ook een beoordelingsstructuur of toetsing aan worden gekoppeld. Hierin
moeten te zijner tijd keuzes gemaakt worden.

Evaluatiemethodiek
VRBZO en VRBN hebben in basis een soortgelijke evaluatiemethodiek. Deze voldoen aan de volgende punten:


Bij de evaluatie van inzetten en oefeningen wordt zo veel mogelijk uitgegaan van dezelfde werkwijze.



Er is in de regionale procedure ruimte voor leren op verschillende niveaus (organisatie, team, individu).



Borging van de leerpunten en vervolgacties vindt plaats via het multidisciplinair leeragentschap VRBN en de
regiegroep evalueren en/of afdeling Crisisbeheersing VRBZO.

Leermiddelen
Om functionarissen optimaal te faciliteren in hun leer- en ontwikkelbehoefte willen we qua OTO-programma meer
maatwerk bieden. Daarvoor is een breder pakket aan leermiddelen nodig (naast opleidingen, trainingen en oefeningen,
ook bijvoorbeeld e-learning). Behalve het uitbreiden van de leermiddelen, wordt ook meer variatie in de leervormen
aangebracht. Dit in combinatie met het aanbrengen van leerlijnen en samenhang in het (M)OTO-programma, leidt tot een
meer uitgebalanceerd geheel waarin de functionaris zijn eigen weg qua leerbehoeften en invulling daarvan kan bepalen;
op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid.
Vakbekwame OTO-functionarissen & OTO-organisatie
De kwaliteit van de uitvoering van dit beleid en de OTO-activiteiten is mede afhankelijk van de OTO-functionarissen die
zich daarmee bezig houden. VRBZO en VRBN werken nog niet eenduidig met kwalificatiedossiers of
functieomschrijvingen voor deze rollen. Dit zou wel de basis moeten zijn om activiteiten ten behoeve van de
vakbekwaamheid van deze functionarissen op te baseren. Het realiseren van die kwalificatiedossiers is dan ook een
beleidsvoornemen voor deze periode. Het is vervolgens zaak de vakbekwaamheid inzichtelijk te maken en te monitoren
net zoals dat voor de operationele multidisciplinaire functionarissen geldt.
Versie: 1.0
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Hoe bereiken we ons doel?
Om het gewenste effect te bereiken, zijn een aantal zaken van belang.

Samenwerking in Oost-Brabant
VRBZO en VRBN moeten en willen in dit kader intensief samenwerken. Het hogere doel hiervan is een
krachtenbundeling van de twee regio’s zodat we voor beide regio’s de kwaliteit kunnen verhogen en de kwetsbaarheid
kunnen verlagen.

Integraliteit
Integraliteit is een belangrijk uitgangspunt. De beleidsvoornemens zijn gericht op de regionale crisisorganisatie
(hoofdstructuur). Voor een aantal ontwikkelingen die nodig zijn in deze context, is organisatie brede afstemming en/of
verandering nodig. Voor het realiseren van dit beleid is samenwerking en afstemming over zowel de richting als
uitvoering met bijvoorbeeld HRM, vakbekwaamheid en ICT noodzakelijk.

Middelen en capaciteit
Het streven is om de inhoudelijke en organisatorische beleidsdoelstellingen te realiseren, binnen het beschikbare budget
en met de beschikbare capaciteit van de kolommen en van de afdeling Crisisbeheersing VRBZO en de sector
Crisisbeheersing & Rampenbestrijding VRBN.
Kijkend naar de volgende beleidsperiode is het de ambitie om de basis verder te verstevigen. De volgende stap in het
realiseren van een op behoefte gebaseerd programma (meer maatwerk) en meer variatie in leermiddelen proberen we te
bereiken door samen slimmer en efficiënter te werken, waardoor schaalvoordeel ontstaat. Realisatie van het beleid met
het huidig beschikbare budget is mogelijk, wanneer in nieuwe ontwikkelingen samen opgetrokken wordt. Als voor
bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwe leermiddelen didactische/onderwijskundige kennis en kunde in huis aanwezig is, en
ook ondersteuning van de ICT-omgeving en ICT-experts binnen de eigen organisaties gerealiseerd wordt, zijn de in dit
plan beschreven ambitie en de beleidsdoelstellingen haalbaar.
Vanwege de noodzaak in de vakbekwaamheid van de OTO-functionarissen en OTO-organisatie te investeren, is een
impuls nodig. Hier geldt dat samenwerking tussen beide regio’s en bijvoorbeeld creatieve inzet van (digitale)
leermiddelen kan leiden tot de benodigde ruimte hiervoor.
De huidige situatie biedt functionarissen onvoldoende gelegenheid in hun vakbekwaamheid te investeren. De
doorontwikkeling van de regionale crisisorganisaties, het investeren in informatie- en data gestuurd werken, aandacht
voor eigen verantwoordelijkheid van de functionaris en aantoonbare vakbekwaamheid (werken met een portfolio), het
bieden van maatwerk en de structureel/continue bredere scope of netwerkbenadering (focus op risico’s en
maatschappelijke continuïteit en bovenregionale samenwerking) maken dat intensivering gewenst is.
De resultaten van het onderzoek naar borging van vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen door de inspectie Justitie
en Veiligheid laat zien dat we in Oost Brabant de processen ten aanzien van vakbekwaamheid goed hebben ingericht.
Het is geen onderzoek naar de mate van (kwalitatieve) vakbekwaamheid van de functionarissen. Daar zal werken met
een portfolio inzicht in geven.
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Voorstel
AGP 8
Algemeen Bestuur VeiligAan : heidsregio Brabant-Noord
Steller : K. Boot

Datum : 29 januari 2020

Bijlage : 2

Onderwerp : Overdrachtsdossier en governance Meldkamer Oost-Brabant

Algemene toelichting
Hoewel het wetgevingstraject (Wijzigingswet meldkamers) door de Staten Generaal naar
verwachting pas in de loop van het voorjaar van 2020 zal worden afgerond heeft het Dagelijks
Bestuur uit praktische overwegingen en conform landelijke afspraken besloten om de Meldkamer
Oost-Brabant met ingang van 1 januari 2020 aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking van de
Nationale Politie over te dragen. In de Programmabegroting 2020 is hiermee reeds rekening
gehouden. Voorts zal met ingang van 1 januari 2020 een uitname uit de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding ten behoeve van de veiligheidsregio’s plaatsvinden.
Met het oog op de overdracht van de Meldkamer Oost-Brabant naar de Landelijke Meldkamer
Samenwerking is in overleg met alle betrokken partijen een overdrachtsdossier opgesteld. In het
overdrachtsdossier zijn de afspraken opgenomen met het oog op de overdracht van het beheer
van de Meldkamer Oost-Brabant dat tot dusver door de veiligheidsregio’s werd verzorgd aan de
Landelijke Meldkamer Samenwerking van de Nationale Politie.
Onderdeel van het overdrachtsdossier (zie bijlage 1) vormt de governance na overdracht aan de
Landelijke Meldkamer Samenwerking. De governance van de Meldkamer Oost-Brabant (zie
bijlagen 1 en 2) voorziet in een Tactisch Management Overleg, een Directieteam en een
Bestuurlijk Meldkamer Overleg. Het Bestuurlijk Meldkamer Overleg vormt in grote trekken de
voorzetting van de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant, echter met een
beperktere taak:

Afstemming bestuurlijke standpunten en vertaling naar beleid.

Bepalen regionale standpunten op de schaal van Oost-Brabant

Afspraken met betrekking tot de bestuurlijke lijn. (hierbij kunt u ook denken aan de gezagslijn
van de burgemeesters vanuit hun verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid)

Escalatieniveau (naar het Bestuurlijk Meldkamerberaad)
Overigens valt niet uit te sluiten dat de governance op landelijk niveau in opdracht van de minister
van Justitie en Veiligheid nog wordt aangepast. Mocht dat het geval zijn zult u uiteraard worden
geïnformeerd.
Over enkele jaren zal de governance worden geëvalueerd en naar behoefte worden bijgesteld.
De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant heeft op 13 december 2019 een
positief advies uitgebracht op het overdrachtsdossier en de governance van de Meldkamer OostBrabant na overdracht aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking.
Het overdrachtsdossier inclusief governance Meldkamer Oost-Brabant is in december 2019 (in
Brabant-Noord op 18 december 2019) bekrachtigd door de Dagelijkse Besturen van de
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de eenheidsleiding Oost-Brabant
van de Nationale Politie.
Pagina 1 van 2

Procesgang
Processtap

Datum

Bestuurlijke Adviescommissie MKOB (meningsvorming en
advies)
Bestuurlijke Adviescommissie MKOB (advisering definitief
concept: schriftelijk)
Dagelijkse Besturen VRBZO, VRBN, RAV BZO, RAV BMWN en
eenheidsleiding politie Oost-Brabant (besluitvorming)
Algemene Besturen VRBZO, VRBN, RAV BZO, RAV BMWN en
eenheidsleiding politie Oost-Brabant (informeren)

1 november 2019
Voor 13 december
2019 15.00 uur
Voor 18 december
2019 11.00 uur
Eerste kwartaal
2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld:
a. Kennis te nemen van de overdracht per 1 januari 2020 van de Meldkamer Oost-Brabant van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking.
b. Kennis te nemen van het governancemodel Meldkamer Oost-Brabant na overdracht aan de
Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Akkoord

Ja

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

Nee

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1. Bijlage 1: Overdrachtsdocument Meldkamer Oost-Brabant
2. Bijlage 2: Governancemodel MKOB na overdracht aan de Landelijke Meldkamer
Samenwerking.
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Overdrachtsdossier meldkamer Oost-Brabant

Dossier in het kader van de overdracht van het beheer van de meldkamer Oost-Brabant
naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking per 1 januari 2020
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Inleiding

Aanleiding
In 2012 heeft het kabinet Rutte I haar voornemen bekend gemaakt om te komen tot één landelijke
meldkamerorganisatie met tien genetwerkte meldkamers in Nederland. Dit voornemen leidde in 2013 tot het
ondertekenen van het landelijk transitieakkoord “Meldkamer van de Toekomst”. Hiermee kreeg de toekomstige
landelijke inrichting van het meldkamerlandschap definitief vorm, namelijk één landelijke meldkamerorganisatie
(Landelijke Meldkamer Samenwerking, kortweg LMS) met maximaal tien locaties, die zijn aangesloten op één
landelijke IV/ICT-infrastructuur in beheer bij de politie. In de aanloop hier naartoe is afgesproken dat de
veiligheidsregio´s verantwoordelijk zijn voor het samenvoegen van de bestaande meldkamers en de politie zich
voorbereid op de overdracht van het beheer.
Afhankelijk van de parlementaire behandeling treedt de Wijzigingswet meldkamers per 1 juli 2020 in werking.
Vanaf dat moment is de politie formeel verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van alle
meldkamers in Nederland. Dit geldt voor de reeds samengevoegde meldkamers en de nog niet samengevoegde
meldkamers. In diens brief van 29 november 2019 verzoekt de minister de bij de meldkamers betrokken partijen
om de overdracht van het beheer per 1 januari 2020 aan de politie voort te zetten.1 Op 1 januari 2020 vindt ook
de overdracht van het budget inzake het beheer van de meldkamers naar de politie plaats.
Overdrachtsprotocol
Om ervoor te zorgen dat de overdracht van het beheer voor alle meldkamers op een uniforme wijze plaatsvindt,
is een programma Overdracht beheer in het leven geroepen. Ten behoeve van de uitvoering van het programma
is een programmateam ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de veiligheidsregio´s en de politie zitting
hebben. Het programmateam bereidt samen met de kwartiermakers Bedrijfsvoering en de latende partijen op
lokaal niveau de overdracht voor. Het programmateam heeft twee opdrachtgevers: de heer F. Schippers
(directeur veiligheidsregio Kennemerland) namens de veiligheidsregio´s en de heer J. van Loosbroek (directeur
LMS) namens de politie.
Het programmateam heeft een Landelijk Overdrachtsprotocol opgesteld, dat op 4 juni 2019 door beide
opdrachtgevers is goedgekeurd. In dit protocol zijn de uitgangspunten en kaders opgenomen die van toepassing
zijn op de overdracht van het beheer en is beschreven op welke wijze de overdracht plaatsvindt. Alle
overdrachtsdossiers, inclusief het voorliggende dossier, zijn opgesteld conform deze uitgangspunten en kaders.
Overdrachtsdossier
Voor alle huidige meldkamers, 15 in totaal, is een overdrachtsdossier opgesteld, waarin de aard en inhoud van
de overdracht is beschreven. De overdrachtsdossiers worden uiteindelijk ondertekend door de (lokale) latende
partijen en de directeur LMS. Elk overdrachtsdossier is voorzien van een volledigheidsbevestiging, een
zogenaamde Letter of Representation.
Het voorliggende overdrachtsdossier is een product van actieve betrokkenheid en samenwerking tussen alle
betrokken organisaties van de latende partijen en van de ontvangende partij, de politie i.c. LMS. Met
ondertekening van dit overdrachtsdossier neemt de LMS de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
meldkamer per 1 januari 2020 over.
Met dit overdrachtsdossier wordt door alle betrokken partijen gepoogd de feitelijke overname van het beheer
zo goed mogelijk te faciliteren en te laten plaatsvinden. Niettemin kan het voorkomen dat na ondertekening van
dit dossier (nieuwe) feiten aan het licht komen, dan wel blijkt dat zaken per abuis over het hoofd zijn gezien. Alle
betrokken partijen committeren zich dat zij deze feiten en zaken in het belang van de continuïteit van de
meldkamer in gezamenlijk overleg voortvarend oplossen.

1

29 november 2019, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Overdracht beheer van meldkamers, brief met kenmerk 2752551

2

Overdrachtsdossier MKOB

AGP 8 ABVRBN 20200129, bijlage 1

Leeswijzer
De opbouw van dit overdrachtsdossier is als volgt. Het dossier wordt voorafgegaan door de Letter of
Representation, waarin alle betrokken partijen naar eer en geweten bevestigen elkaar zo volledig mogelijk te
hebben geïnformeerd over alle relevante zaken betreffende de overdracht van beheer. Vervolgens wordt
ingegaan op de algemene kaders en uitgangspunten zoals deze zijn verwoord in het Landelijk
Overdrachtsprotocol en gehanteerd bij het opstellen van dit overdrachtsdossier. In de navolgende hoofdstukken
wordt stilgestaan bij de feitelijke onderwerpen van overdracht, te weten: het personeel, de financiën, de ICT, de
contracten en de facilitaire dienstverlening. Het overdrachtsdossier bevat daarnaast een aantal bijlagen.

2

Wijze van overdracht van het beheer

Overdracht vindt “as is” plaats
Het belangrijkste uitgangspunt bij de overdracht van het beheer is dat het beheer “as is” wordt overgenomen
door de LMS. Dit betekent dat de huidige staat van de functionaliteit en de kwaliteit van het beheer leidend is
geweest bij de overdracht, hetgeen wil zeggen dat alle mogelijke tekortkomingen in het beheer onverkort
gehandhaafd blijven.
De LMS werkt in de door haar ingerichte “bouwplaats” vanaf 1 januari 2020 continu aan het verbeteren van het
beheer en de infrastructuur van de meldkamer. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de disciplines.
Algemene kaders en uitgangspunten
In het Landelijk Overdrachtsprotocol zijn verder de volgende kaders en uitgangspunten opgenomen, die tevens
van toepassing zijn op dit overdrachtsdossier:











de LMS is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer conform de
Wijzigingswet;
het beheer betreft alle huidige beheertaken voor de meldkamer en de meldkamerfuncties, met
uitzondering van het ICT-beheer ten behoeve van de eigen meldkamerfunctie van Ambulancezorg
Nederland (AZN). De politie zal de beheerkosten voor de meldkamers en de betreffende systemen en
applicaties dragen, voor zover deze passen binnen de kaders die in het Uitwerkingskader en in de
Wijzigingswet meldkamers en de toelichting daarop zijn opgenomen;
buiten de scope van de overdracht van het beheer bevinden zich:
o het beheer van de mono meldkamerfunctie van de brandweer en RAV (met uitzondering van
het ICT-beheer van de veiligheidsregio´s);
o de centralisten op de meldkamers;
o de calamiteitencoördinator (CaCo) en de bemensing van deze functie alsmede de operatie en
de fysieke opschalingsruimten;
o de operationele leiding van de meldkamers;
o de BDuR-uitname (Brede Doeluitkering Rampen- en Crisisbestrijding);
o het RTIC (Real Time Intelligence Centre) en de bemensing en operatie hiervan;
o de telefonie betreffende 0900-8844.
vanaf 1 januari 2020 is de Nationale Politie de werkgever in rechtspositionele en functionele zin en zal
deze namens het hoofd meldkamer, namens de werkgever, het goed werkgeverschap borgen;
eventuele rafelranden die ontstaan tijdens of na de overdracht van het beheer door verschillen tussen
meldkamers, worden zoveel mogelijk beschreven in de overdrachtsdossiers en na 1 januari 2020 op een
zoveel mogelijk uniforme wijze opgelost in samenspraak met de ontvangende en latende partijen,
waarbij de financiële risico´s worden benoemd, maar niet zijn geëlimineerd voor 1 januari 2020;
de directeuren van de veiligheidsregio´s en de kwartiermakers bedrijfsvoering van de meldkamers zijn
het eerste aanspreekpunt voor de overdracht;
de continuïteit van het meldkamerproces dient te allen tijde gewaarborgd te blijven;
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alleen de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een soepele en verantwoorde overdracht van beheer
vinden plaats binnen het programma Overdracht Beheer. Alle andere activiteiten vinden plaats in het
kader van de bouwplaats LMS of “going concern” LMS. Vanzelfsprekend is er steeds afstemming tussen
het programma, de bouwplaats en het “going concern”;
de latende partijen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig afbouwen en liquideren van hun
bestuurlijke en privaatrechtelijke structuur ten behoeve van de besturing van de meldkamer, voor zover
deze de overdracht in de weg staat;
in beginsel wordt de LMS beschouwd als geldige rechtsopvolger in het kader van het Burgerlijk Wetboek.

Afwijkingen op de algemene kaders en uitgangspunten
Ten behoeve van een zorgvuldige en soepele overdracht is het mogelijk om beargumenteerd af te wijken van de
bovengenoemde kaders en uitgangspunten. Voor de meldkamer Oost-Brabant betreft dit de volgende zaken:
Afbakening en scope en beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beheer
Een aantal specifieke onderdelen van de Politie zijn gehuisvest op de meldkamer ter ondersteuning van de
politie en hierbij wordt er soms gebruik gemaakt van dezelfde systemen en faciliteiten als de disciplines. De
jaarlijkse kosten ad € 806k die hieraan verbonden zijn worden “as-is” doorbelast.
Op de benedenverdieping is een opschalingsruimte van o.a. SGBO, RCC en ROT van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord ingericht. Het beheer door LMS op locatie zit in hetzelfde pand en maakt gebruik van dezelfde
ICT voorziening als de meldkamer. Er worden in 2020 door LMS zo nodig nog afspraken gemaakt over de
ondersteuning vanuit beheer en een eventuele doorbelasting van de kosten.
In het samenvoegingsplan zijn afspraken gemaakt over de kosten/vergoedingen tussen politie en veiligheidsregio
m.b.t. het gebruik en beheer van de opschalingsruimte. Komende jaren zijn daar geen wijzigingen te verwachten.
Continuïteit van de meldkamer en risico´s als gevolg van de overdracht
De MKOB is op 9 april 2019 op de LMS-omgeving aangesloten en wordt beheerd door LMS/MDC in samenwerking
met beheer op locatie. Daarnaast heeft de MKOB een Regionale Special Omgeving (RSO). In deze omgeving staan
de systemen die worden gebruikt maar nog niet door LMS worden onderhouden/aangesloten.
Op 1 januari 2020 wordt het beheer van de meldkamer “as is” overgenomen door de politie en worden de
onderstaande stappen genomen om de continuïteit te waarborgen:







Met de Veiligheidsregio’s worden afspraken gemaakt ten aanzien van het serviceniveau wat er van de
beheersorganisatie LMS mag worden verwacht;
Twee collega’s die nu nog bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werkzaam zijn, krijgen een aanstelling
bij de LMS. Dit zijn een gegevensbeheerder die binnen de MKOB werkzaamheden blijft verrichten en een
collega die als projectleider binnen de LMS wordt ingedeeld;
Drie collega’s die bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord/Brandweer Brabant-Noord werkzaam zijn,
blijven (tijdelijk) een aantal noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van GMS en beheer van
specifieke mono-systemen inclusief de ondersteuning van piket voor de meldkamer uitvoeren. De inzet
van deze collega’s bedraagt respectievelijk 0,1fte + piket; 0,6 fte en 0,1 fte. Vooralsnog loopt deze
afspraak voor de duur van een jaar en kan mogelijk worden verlengd. Veiligheidsregio Brabant-Noord
gaat ervan uit dat het voor de MKOB / LMS voldoende basis geeft om deze collega’s de toegang tot de
noodzakelijke systemen, ruimten en voorzieningen te laten behouden. Twee keer per jaar worden de
gemaakte kosten door de Veiligheidsregio Brabant-Noord gefactureerd aan de MKOB/LMS. Dit
overdrachtsdocument is het akkoord voor het versturen van deze facturen. Indien één van de collega’s
deze taken niet meer kan uitvoeren, wordt in samenspraak naar een oplossing gezocht. De taken die wel
door beheer op locatie worden overgenomen, worden aan een zogenaamde taakvelder overgedragen;
Ten behoeve van beheer van taken die naar de Veiligheidsregio gaan, draagt de LMS zorg voor de
noodzakelijke toegang en autorisaties, dan wel de benodigde samenwerkingsafspraken;
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De MKOB stapt over naar uniforme GMS beheerders zodat het beheer minder kwetsbaar is
door de specifieke mono kennis. De specifieke mono-kennis en het maken van de vertaalslag
tussen planvorming en de GMS-beheerders wordt door de disciplines uitgevoerd;



GMS- en gegevensbeheer is versnipperd onder de disciplines en wordt als neventaak door centralisten
uitgevoerd. Dit wordt onder beheer op locatie ondergebracht zodat een eenduidige invoering van
gegevens gegarandeerd is. De controlefunctie blijft een verantwoordelijkheid van de centralist.

Het proces van gegevensbeheer wordt gecentraliseerd en in 2021 ingevoerd;




Vier collega’s van MDC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij Lokale Ondersteuning (LO) i.v.m. de overdracht van
randapparatuur. Dit eindigt op 31 december 2019. C2000 kent inmiddels twee taakvelden, te noemen
technisch beheer en functioneel beheer. De vier collega’s met een tijdelijke tewerkstelling naar LO
houden zich bezig met zowel technisch beheer C2000 als functioneel beheer C2000. Nu bekend is dat
functioneel beheer C2000 bij de meldkamer behoort, wordt de TTW van twee collega’s beëindigd;
Gezien de slechte dekking in Heeswijk-Dinther staat er voor de periode van 3 a 4 jaar een tijdelijke
mobiele mast totdat de DIP-lijst door Hytera wordt opgepakt. Deze mobiele mast staat op het terrein
van een transportbedrijf die daar maandelijks voor betaald krijgt.

De calamiteitencoordinator (CaCo).
De CaCo kent zijn oorsprong in de Wet Veiligheidsregio’s als functie op de meldkamer tijdens een
GRIP- opschaling. Tijdens de opschaling is de CaCo verantwoordelijk voor de multidisciplinaire leiding
en coördinatie en informatiemanagement. Daarmee is de CaCo onlosmakelijk verbonden aan de
meldkamer. De CaCo wordt functioneel aangestuurd door de Veiligheidsregio’s en gefaciliteerd door
de MKOB.

3

Governance van de meldkamer

Disclaimer:

de basis voor de lokale governance is gelegen in de landelijke governance-notitie, die
bij ministeriële regeling zal worden vastgesteld na de parlementaire behandeling van
de Wijzigingswet. Dit brengt met zich mee dat indien naar aanleiding van de
parlementaire behandeling wijzigingen in de landelijke governance worden
doorgevoerd, dit mogelijk tot aanpassingen in de lokale governance zal leiden.

Inleiding
Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers staat de volgende fase in de
totstandkoming van de landelijke genetwerkte meldkamerorganisatie voor de deur, waar ook de Meldkamer
Oost-Brabant deel van gaat uitmaken. De Wijzigingswet Meldkamers voorziet in een nieuwe multidisciplinaire
governance in het meldkamerdomein, zowel op landelijk als lokaal niveau. De landelijke governance is op
hoofdlijnen de afgelopen maanden stap voor stap uitgewerkt en moet nog definitief worden vastgesteld bij
ministeriële regeling. Met de huidige kennis zal de vaststelling gekoppeld worden aan de parlementaire
behandeling van de Wijzigingswet. De landelijke governance is de basis voor deze opzet van de lokale
governance. Zolang de Wijzigingswet Meldkamers niet formeel door de wetgever is vastgesteld en in werking is
getreden geldt de governancestructuur zoals deze is vastgelegd in de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst
Meldkamer Oost-Brabant. Waar in dit voorstel over ‘lokaal’ wordt gesproken wordt het werkgebied van de
partijen en de kolommen binnen het verzorgingsgebied van de Meldkamer Oost-Brabant bedoeld.
Context
De Meldkamer Oost-Brabant is in januari 2018 ontstaan op basis van besluitvorming van de bij de
Gemeenschappelijke Meldkamer (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) en het Gemeenschappelijke Meldcentrum
(Veiligheidsregio Brabant-Noord) betrokken bestuurlijke partijen. Onderdeel van de besluitvorming was een
bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, waarin tijdelijke afspraken waren vastgelegd met betrekking tot de
governance van de Meldkamer Oost-Brabant. Tijdelijk, omdat met de voorziene inwerkingtreding van de
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Wijzigingswet Meldkamers de formele verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, met name op het
vlak van beheer, zouden wijzigen. Vandaar dat werd vastgesteld dat de bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst zou worden beëindigd met de inwerkingtreding van de genoemde Wijzigingswet.
Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de ‘tijdelijke’ bestuurlijke afspraken in 2018 was dat iedere bij
de MKOB betrokken partij in staat zou zijn om vanuit de eigen verantwoordelijkheden invloed uit te oefenen op
de hoofdlijnen van beleid en beheer van de meldkamer. Er werd optimaal ingezet op de principes van
gezamenlijkheid en sturen vanuit vertrouwen.
Het onderhavige voorstel is grotendeels gebaseerd op de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. Dat heeft
alles te maken met de positieve ervaringen van de betrokken partners met de werking van deze overeenkomst:
op basis van vertrouwen en een geest van gezamenlijkheid is vanaf 2018 met succes gestuurd op de
ontwikkelingen rondom de Meldkamer Oost-Brabant. Daar waar de landelijke governance daartoe aanleiding
heeft gegeven, zijn in dit voorstel aanpassingen aangebracht op de lokaal in te richten governance.
De Wijzigingswet...
De impact van de Wijzigingswet Meldkamers op de landelijke governance is uitvoerig beschreven in een notitie
die eerder dit jaar door LMS is opgesteld. Deze wordt bekend verondersteld en wordt hier verder niet nader
toegelicht. Wel is van belang om enkele cruciale uitgangspunten voor de (werking van en de sturing op de)
nieuwe meldkamerorganisatie scherp voor ogen te houden, omdat deze ook op lokaal niveau tot uiting moeten
komen in de nieuwe governance.
Uitgangspunten voor de werking van en sturing op de nieuwe organisatie:









de minister van JenV stelt de hoofdlijnen van beleid en beheer vast
het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie
iedere hulpdienst blijft verantwoordelijk voor de eigen meldkamerfunctie
de Veiligheidsregio’s blijven verantwoordelijk voor de multidisciplinaire coördinatie bij rampen en crisis
en de invulling van de functie van de Calamiteitencoördinator
alle partijen hebben de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer
de wettelijke gezagsrelaties blijven onveranderd
er is één gezamenlijke visie, één jaarplan en één begroting
de P&C-cyclus van de politie en het Rijk zijn leidend

... en de impact op het lokale niveau
De inrichting van de governance op lokaal niveau heeft als doel elke lokale partner diens invloed optimaal te
kunnen laten uitoefenen. Dat betekent dat op lokaal niveau:







gezamenlijke vraagarticulatie wordt bevorderd
afstemming van beleidsvraagstukken en werkprocessen ten behoeve van de operationele
samenwerking en beheer plaatsvindt
(door)ontwikkelingen en innovatie(s) worden geduid en geïmplementeerd, zodat optimaal kan worden
ingespeeld op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
alle partijen zijn in het Directie Team en het Bestuurlijk Meldkamer Overleg vertegenwoordigd.
Partijen die deel zijn van dezelfde kolom kunnen elkaar machtigen om elkaar te vertegenwoordigen in
het Directie Team en in het Bestuurlijk Management Overleg.
de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s voor de rol van de CaCo en de coördinatie van de
samenwerking tijdens crises tot uiting komt door de deelname van een vertegenwoordiger van de
Veiligheidsregio’s in het Tactisch Overleg Meldkamer (TOM)
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Governance op lokaal niveau
Op lokaal niveau is voor de Meldkamer Oost-Brabant voorzien in een Tactisch Overleg Meldkamer (TOM), een
Directie Team (DT) en een Bestuurlijk Meldkamer Overleg (BMO).
Tactisch Overleg Meldkamer (TOM)
 Doel: aansturen multi-operatie en bedrijfsvoering
De leden van dit overleg sturen de multi-operatie en de bedrijfsvoering van de meldkamer. De leden van het
TOM zijn verantwoordelijk voor het gezamenlijk stimuleren van de multi-samenwerking en het vanuit de
verschillende kolommen ophalen en bijeenbrengen van de vraagarticulatie. Daarnaast heeft het TOM een
belangrijke rol in het vertalen van de impact en implementeren van landelijke vernieuwing. Naast de drie
meldkamerdisciplines neemt een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio’s deel aan dit overleg, vanuit de
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s voor de multi-samenwerking tijdens rampen en crises en de CaCo.
De voorzitter van dit overleg neemt deel aan het landelijk Hoofden Meldkamer Overleg en zorgt daar voor
inbreng vanuit de locatie MKOB.
De leden van het TOM:








Hoofd Meldkamer Oost-Brabant, voorzitter (sectorhoofd DROC Politie)
Teamleider Meldkamer Brandweer
Teamleider Meldkamer Ambulance
Teamchef DROC Politie
Vertegenwoordiger Veiligheidsregio (t.b.v. CaCo en multi-samenwerking)
Kwartiermaker bedrijfsvoering2
Secretariële ondersteuning

Directie Team (DT)
 Doel: bewaking uitvoering en vaststellen lokaal beleid MKOB
De leden van het Directie Team zien toe op de uitvoering van de afspraken binnen de MKOB en worden hierover
actief geïnformeerd door het Hoofd Meldkamer. Het Directie Team stelt lokaal beleid vast op basis van de lokale
veiligheidscontext en overlegt hierover met het Bestuurlijk Meldkamer Overleg. Daarnaast vindt binnen het
Directie Team bespreking en weging plaats van de lokale vraagarticulatie, zoals deze wordt aangereikt door het
TOM. Ook het bespreken en initiëren van ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein en het aanreiken van
input voor evaluaties en audits aan LMS heeft een prominente rol in de taken van het DT. Voor het uitvoeren van
deze taken hebben zij mandaat van de bestuurders. De voorzitter van het Directie Team is verantwoordelijk voor
het inbrengen van de lokale behoefte bij LMS.
De leden van het DT:








Directeur Veiligheidsregio, voorzitter
Directeur Veiligheidsregio
Hoofd Operatiën Politie Oost-Brabant
Directeur RAV Brabant Midden-West-Noord
Directeur RAV Brabant Zuidoost
Directeur LMS
Hoofd Meldkamer Oost-Brabant, secretaris

2

Bedrijfsvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Meldkamer, maar is een dermate belangrijk onderwerp
in de meldkameromgeving, dat er voor gekozen is om de kwartiermaker Bedrijfsvoering deel uit te laten maken van het TOM.
De LMS werkt de komende jaren verder aan de borging van de meldkamerorganisatie. Besluitvorming over de inbedding van
bedrijfsvoering wordt op de zogenaamde Bouwplaats van LMS voorbereid. Deze besluitvorming zal echter pas in de loop van
2021 plaatsvinden.
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Bestuurlijk Meldkamer Overleg (BMO)
 Doel: afstemming bestuurlijke standpunten en beleidsvraagstukken MKOB
In het Bestuurlijk Meldkamer Overleg bestaat de mogelijkheid om bestuurlijke standpunten van de kolommen af
te stemmen en te bepalen in hoeverre op basis van deze standpunten behoefte bestaat aan lokaal beleid.
Deelname aan dit overleg is facultatief. Het overleg vindt naar behoefte plaats.
De overleggen van het BMO bieden gelegenheid om bestuurlijke afstemming plaats te laten vinden over de (in
te nemen) standpunten met betrekking tot de MKOB en de koppelvlakken met het landelijke beleid. De
overleggen van het BMO kunnen op uitnodiging worden bijgewoond door het DT. De leden van het DT hebben
daarbij een adviserende rol: zij adviseren de leden van het BMO, delen hun inzichten met betrekking tot onder
meer beleidsontwikkeling en kunnen desgevraagd toelichting geven op relevante (beleids)onderwerpen. De
leden van het Bestuurlijk Meldkamer Overleg (BMO) hebben de mogelijkheid om zowel in de eigen kolom als in
de landelijke lijn van het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) te escaleren. Om daadwerkelijk vanuit het BMO
landelijke invloed te kunnen uitoefenen worden de vertegenwoordigers in het BMB (portefeuillehouder
meldkamers Veiligheidsberaad3, vertegenwoordiger Ambulancezorg Nederland en vertegenwoordiger
Korpsleiding) uiteraard waar dit opportuun wordt geacht door de eigen kolom vanuit het BMO gevoed.
De leden van het BMO:







Bestuurlijke vertegenwoordiger Veiligheidsregio, voorzitter
Bestuurlijke vertegenwoordiger Veiligheidsregio
Bestuurlijke vertegenwoordiger RAV Brabant Midden-West-Noord
Bestuurlijke vertegenwoordiger RAV Brabant-Zuidoost
Politiechef Oost-Brabant
Vertegenwoordiger Veiligheidsregio’s, secretaris

De schematische weergave van de governance is als bijlage 1 aan dit overdrachtsdossier toegevoegd.

4

Uitwerking per thema

4.1

HRM

In het kader van de overdracht van het beheer neemt de politie i.c. LMS de volgende medewerkers over van de
latende partijen:

Functie
Vakgebied
Dienstverband
Veiligheidsregio
in fte (36 uur)
Brabant Zuid-Oost
Vakinhoudelijk
Bedrijfsvoering l Informatie1
medewerker B
en communicatietechnologie
Sectorhoofd GMK
Bedrijfsvoering l Coördinatie
1
* Aanstellingsbesluit volgt na ondertekend Gespreksverslag
Arbeidsvoorwaarden en een positief resultaat van de BGO-lang
screening.

Functie Landelijke
Meldkamer
Samenwerking*
Gespecialiseerd
Medewerker A l ICT
Bedrijfsvoeringspecialist F

3

Het Bestuurlijk Afstemmingsorgaan Meldkamers of de Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening van het
Veiligheidsberaad biedt hiertoe een platform.
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Op de overdracht van bovenstaande medewerkers zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. Deze zijn
overeengekomen door de politie i.c. LMS, de veiligheidsregio´s, de vakbonden en het georganiseerd overleg

















mens volgt werk. Daar waar medewerkers op dit moment andere werkzaamheden uitvoeren dan
specifiek voor de meldkamer, zal worden gekeken naar de samenstelling van deze werkzaamheden en
wordt ernaar gestreefd de medewerker één dienstverband aan te bieden. Hierbij is de feitelijke
tijdsbesteding een belangrijk gegeven;
de arbeidsvoorwaarden van de CAO politie zijn van toepassing;
de overgang vindt in redelijkheid en in overleg met de latende werkgever plaats en er wordt in principe
gehoor gegeven aan persoonlijke wensen, loopbaan-afspraken etc.;
medewerkers ondervinden geen (financieel) nadeel van de overgang naar de politie. Eventuele
noodzakelijke additionele afspraken over arbeidsvoorwaarden worden conform de CAO politie gemaakt
en vastgelegd. Om te bezien wat nodig is worden ten minste de volgende bestanddelen meegenomen
in de berekeningen:
o salaris en toelagen, inclusief eindschaal en eventuele uitloopschaal;
o verschil in piketvergoedingen;
o verschil in vergoedingen avond-, nacht- en weekenddiensten;
o verschil in IKB, 13e maand en dergelijke salarisonderdelen en specifieke vergoedingen;
o verlofrechten;
o individuele aanvullende financiële arbeidsvoorwaarden worden in principe in de
salarisafspraken verwerkt voor zover het zaken betreft die in de huidige CAO CAR-UWO zijn
geregeld. Eventueel lokaal geregelde zaken kunnen daar ook deel van uitmaken, voor zover de
ruimte in de salarisschaal, de eindejaarsuitkering en de levenslooptoelage dit toelaat. Is dat
niet het geval, dan kunnen deze zaken worden afgebouwd of met een bedrag ineens worden
gecompenseerd;
de medewerkers die thans reeds in dienst zijn van de politie maken geen onderdeel uit van dit traject
en ontvangen derhalve ook geen (nieuw) arbeidsvoorwaarden-voorstel;
in specifieke gevallen is het, bij wijze van uitzondering, voor medewerkers mogelijk om geen
arbeidsovereenkomst met de politie aan te gaan. De medewerker dient hiervoor in het
personeelsgesprek de voor hem/haar moverende redenen aan te geven. In deze specifieke gevallen
wordt, samen met de betreffende medewerker en de ontvangende en latende werkgever, gezocht naar
een passende oplossing. Deze oplossing kan bijvoorbeeld zijn een kortdurende detacherings- of
inleenovereenkomst. Detachering is mogelijk tot 1 januari 2023 en is bijvoorbeeld gekoppeld aan het
bereiken van de pensioengerechtigde/AOW-leeftijd;
de politie hanteert zijn eigen screening. Is er sprake van een situatie waarbij de medewerker geen
positieve screeningsuitslag heeft, dan zal deze medewerker niet in dienst kunnen treden van de politie.
Latende en ontvangende partijen erkennen dat dat op dat moment een issue is en zullen op maat en in
overleg een oplossing aandragen. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid primair bij de latende werkgever
en is de uitkomst van de screening geen reden voor ontslag;
medewerkers krijgen een aanstelling bij de politie in een functie uit het Landelijk Functiegebouw
Nationale Politie (LFNP), zonder functievergelijking. De medewerkers worden administratief ingedeeld
bij LMS en de plaats van tewerkstelling is de meldkamer waar zij thans werkzaam zijn, tenzij anders in
overleg wordt overeengekomen;
de dienstjaren bij de latende werkgever en overheidsdienstjaren gaan mee naar de politie, waarbij de
dienstjaren bij de latende werkgever tellen als politie-dienstjaren in het geval van bijvoorbeeld
afspiegeling bij een reorganisatie en de overheidsdienstjaren als ambtsjaren in het kader van
ambtsjubilea;
verlofaanspraken en verloftegoeden van medewerkers worden geheel en ineens afgekocht door de
latende werkgever, strikte uitzonderingsgevallen daargelaten.

Bij de latende partijen blijven een aantal activiteiten op het gebied van beheer achter. Deze zijn beschreven
onder het punt continuïteit van de meldkamer in hoofdstuk 2.
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4.2
Financiën
De financiële administratie van de MKOB is al integraal onderdeel van de financiële administratie van de politie.
Kaders en uitgangspunten
Ten behoeve van de overdracht van de financiële administratie is in het landelijk overdrachtsprotocol een
aantal kaders en uitgangspunten afgesproken:
 Alleen die zaken worden overgenomen die behoren bij het kunnen uitoefenen van de beheertaken
van de meldkamer en de meldkamerfunctie;
 De financiële administratie en daarbij behorende contracten en goederen/ vaste activa worden “as is”
overgenomen, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen en balanswaarden van de latende partij;
 De latende partijen worden geacht hun balansen zoveel mogelijk “schoon op te leveren”;
 De begrotingen en investeringsplanningen voor 2019 en 2020 (voor zover aanwezig) van de latende
partijen worden geacht maatgevend te zijn;
 De saldi van debiteuren en crediteuren die betrekking hebben op 2019 en periode daarvoor, blijven
achter bij, c.q. worden afgewikkeld door de latende partij;
 Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar pragmatische oplossingen bij ondeelbaar blijkende zaken. Als
dit zaken betreft met een aanzienlijk materieel belang wordt dat voorgelegd aan de opdrachtgevers;
 Het ministerie is verantwoordelijk voor het omleggen van de geldstroom van de veiligheidsregio’s via
de BDuR naar de politiebegroting;
 Bij de financiële overdracht wordt gestreefd naar nul “losse eindjes”;
 De Nationale Politie steunt op de kwaliteit van de administratieve organisatie van de latende partijen;
 De Accounting Manual van de Nationale Politie is van toepassing bij het bepalen van de inbrengbalans
van de meldkamers;
 De geconsolideerde openingsbalans van LMS moet controleerbaar zijn voor de huisaccountant van de
Nationale Politie;
 De getekende overdrachtsdossiers zijn de basis van de financiële administratie per 1 januari 2020.
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Begroting beheer en bedrijfsvoering MKOB 2020
In onderstaand overzicht is de prognose van 2019 en de begroting 2020 van het MKOB opgenomen.
Prognose 2019 en begroting 2020 MKOB
1

Inv e nt a ris a t ie 2 0 19

P ro gno s e 2 0 19

P la n 2 0 2 0

( inge v uld)

in t e v ulle n

in t e v ulle m

P E R S O N E E LS LA S T E N

1.7 6 4 .0 0 0

1.5 5 2 .0 0 0

1.7 8 0 .0 0 0

1.1

S a la ris s e n huidig pe rs o ne e l

1.7 6 4 .0 0 0

1.5 5 2 .0 0 0

1.7 8 0 .0 0 0

1.11

S c ha a ls a la ris

1.7 6 4 .0 0 0

1.5 5 2 .0 0 0

1.7 8 0 .0 0 0

1.764.000

1.668.000

1.780.000

4011100 sal: schaalsalaris
3

O P LE ID IN G E N V O R M IN G

8 4 .0 0 0

10 .0 0 0

7 5 .0 0 0

3 .4

O v e rige za k e n e n die ns t e n

8 4 .0 0 0

10 .0 0 0

7 5 .0 0 0

84.000

10.000

75.000

1.2 4 1.0 0 0

8 0 2 .6 13

8 2 4 .0 0 0

4037000 o pleidingsko sten
4

H UIS V E S T IN G
4040000 afschrijving casco huisvesting

1.241.000

1.001.000

824.000

1.2 4 1.0 0 0

8 0 2 .6 13

8 2 4 .0 0 0

VER VOER

19 .0 0 0

2 0 .0 0 0

17 .0 0 0

B ra nds t o f

19 .0 0 0

2 0 .0 0 0

17 .0 0 0

19.000

20.000

17.000

1.5 8 1.0 0 0

2 .2 7 9 .5 3 5

2 .0 9 4 .10 3

4 7 .8 0 0

4 7 .7 7 4

5 7 .7 7 4

47.800

47.774

57.774

1.5 3 3 .2 0 0

2 .2 3 1.7 6 1

2 .0 3 6 .3 2 9

4 7 .0 0 0

9 1.0 0 0

4 6 .0 0 0

4 7 .0 0 0

9 1.0 0 0

4 6 .0 0 0

47.000

91.000

46.000

3 .4

O v e rige za k e n e n die ns t e n

5
3 .1

4051000 brandsto f vo ertuigen
6

V E R B . E N A UT O M A T IS E R IN G

2 .2 .1 A f s c hrijv inge n
4060000 afschrijving verbindingen en auto matisering
3 .4

O v e rige za k e n e n die ns t e n

8

O P E R A T IO N E E L

3 .4 .1 R e is - e n v e rblijf k o s t e n binne n- & buit e nla nd
4087600 sal: dienstreizen binnenland
9

B EH EER

7 7 .0 0 0

2 8 .0 0 0

3 9 .0 0 0

3 .4

O v e rige za k e n e n die ns t e n

7 7 .0 0 0

2 8 .0 0 0

3 9 .0 0 0

77.000

28.000

39.000

4 .8 13 .0 0 0

4 .7 8 3 .14 9

4 .8 7 5 .10 3

4097000 o nderho ud ko pieerapparatuur en multifunctio nals
T O T A A L LA S T E N N O R M A LE B E D R IJ F S V .

Toelichting
De programmabegroting 2019 is voor de Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het “Samenvoegingsplan
Meldkamer Oost-Brabant” inclusief indexering. De begroting 2020 betreft de cijfers van het MKOB na
overdracht naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
Taken/verantwoordelijkheden t.b.v. financiën MKOB
Taak /verantwoordelijkheid Wie voert nu uit Onderdeel
overdracht fte?
Financiële administratie
Politie
N.v.t.
MKOB
Planning & Control
Politie
N.v.t.

Begroting, jaarrekening,
financiële verantwoording

Politie

N.v.t.

Wie voert
straks uit
Politie

Consequenties

Politie

Verantwoording gaat
over van VRBN naar
Politie
Verantwoording gaat
over van VRBN naar
Politie

Politie

Geen

De administratie van het MKOB is integraal in de Nationale Politie administratie opgenomen en ook de
bestuurlijke rapportages worden door politiemedewerkers voorbereid. Hierdoor heeft de financiële overdracht
naar de Nationale Politie geen personele gevolgen. De verantwoording van de administratie vindt tot 1-1-2020
plaats binnen de beleids- en controlecyclus van de VRBN. De Financiële Adviesgroep (FAG) beoordeelt de
bestuurlijke rapportages en adviseert de besturen hierover. Het FAG zal in 2020 nog twee keer bij elkaar
komen. In het eerste kwartaal ter bespreking van het resultaat van 2019 en de afwikkeling van de overdracht.
En in het tweede kwartaal ten behoeve van de bespreking van de accountantsverklaring 2019 en de definitieve
afwikkeling van de overdracht in financiële zin.
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Investeringsbudgetten
Het MKOB is begin 2019 verhuisd naar de geheel verbouwde meldkamer in ‘s-Hertogenbosch. Het gebouw is
eind 2017 verkocht aan de Nationale Politie en daar in beheer genomen. Alle benodigde investeringen aan het
gebouw zijn door de Nationale Politie geïnvesteerd. Alle door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en
Veiligheidsregio Brabant-Noord geïnvesteerde bedragen betreffende de meldkamers zijn reeds afgeboekt. De
exploitatielasten van het pand worden door de Nationale Politie doorbelast aan het MKOB.
Investeringen in vaste activa ICT zijn in 2018 en 2019 door het MDC geïnvesteerd en de afschrijvingslasten hiervan
worden aan het MKOB doorbelast. De geïnvesteerde vaste activa ICT met een aanschafwaarde € 355K
(boekwaarde 1-1-2020 € 212K) welke door het MDC zijn geïnvesteerd zullen aan de beginbalans MKOB 2020
moeten worden toegevoegd.
Voor 2020 zijn de te verwachte investeringen in ICT € 100k. Dit is beperkt doordat de meldkamer in 2018/2019
geheel is verbouwd.is.
Overdrachtsbalans
Vanuit de LMS is het standpunt ingenomen om het beheer van de meldkamer ‘as is’ over te nemen, op basis van
consistente waarderingsgrondslagen.
Voor het MKOB geldt dat de vaste activa zullen worden overgedragen aan de LMS. De vaste activa die door het
MDC geïnvesteerd zijn ad. € 212K, zullen nog aan de beginbalans moeten worden toegevoegd. De overige posten
(liquide middelen, debiteuren, crediteuren, nog te ontvangen, nog te betalen) gaan niet mee naar de LMS. Een
uitzondering hierop is het beschikbaar gestelde LMO-budget, naar verwachting € 101K ultimo 2019, welke
volledig in 2020 zal worden ingezet.
Voor de bestemmingsreserve zal een financiële afrekening in 2020 plaats vinden. Deze bestemmingsreserve is
opgebouwd door VRBN en de Nationale Politie en zal met deze partners worden afgerekend.
Over de resultaatsbestemming 2019 zal door de huidige stakeholders worden besloten waarbij het mogelijke
resterende resultaat met de partners zal worden vereffend.

Balans Nationale Politie (na resultaatbestemming) den bosch eindhoven
Bedragen x € 1.000
ACTIVA

beginbalans

beginbalans

2020 LMS

2020 afwikkeling MKOB

eindbalans
2019

Vaste activa

74

0

Materiële vaste activa

74

0

Materiële vaste activa

74

Vlottende activa

28

0
1.264

Vorderingen en overlopende activa

27

1.264

Vooruitbetaalde bedragen

0

63

Overige Vorderingen (RC Politie)

27

1201

Liquide middelen

1

0

Kassen

1

0
1.264

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

101
beginbalans

beginbalans

2020 LMS

74
74
74
1.291

1.291
63
1.228
0
0
1.365
eindbalans

Eigen vermogen

0

2020 afwikkeling MKOB
-955

2019

Bestemmingsreserves

0

-955

Bestemmingsreserve ICT

0

-101

-955

-955
-955

Voorzieningen

-101

-955
0

Voorzieningen

-101

0

-101

-101

-309

Overige voorzieningen (budget kwartiermaker samenvoeging)

Kortlopende schulden

0

0
-309

Crediteuren en overlopende posten

0

-309

Crediteuren

0

-6

0

-303
-1.264

Overlopende posten

TOTAAL PASSIVA

-101

-101
-309
-6
-303
-1.365
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Verrekeningen 2020 met partners
Mogelijke verrekeningen tussen LMS en de huidige partners zijn geïnventariseerd.
Doorbelasting LMS aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Specifieke ruimtes Regionaal Crisiscentrum

-

€ 127.000 (*)

Inhuur/detachering Veiligheidsregio Brabant-Noord naar MKOB/LMS (bedrag nader overeen te komen)
0,1 FTE + piket: beheer IVC project en meldkamer systemen
0,7 FTE: GMS beheer op locatie

-

(*) Dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan de wijzigingen van de consumentenprijsindex (C.P.I.) van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Een controleverklaring door de latende partij van de overdracht van de activa.
De administratie van het MKOB is volledig integraal opgenomen in de administratie van de Nationale Politie.
Daarom kan er gesteund worden op de accountantsverklaring van de huisaccountant van de Nationale Politie,
KPMG. Daarnaast wordt de juistheid van het resultaat 2019 en daarmee de borging dat de ingebrachte gelden
op de juiste manier besteedt zijn gecontroleerd door de huisaccountant van VRBN, Deloitte Maastricht.
4.3

ICT

Ten behoeve van de overdracht van software is een applicatielijst opgesteld voor de bij de meldkamer in gebruik
zijnde applicaties. In dit overzicht zijn alle applicaties opgenomen die de meldkamer in gebruik heeft, waarbij is
aangegeven over welke applicaties de politie i.c. LMS per 1 januari 2020 het beheer voert. Ook is aangegeven
hoe de zeggenschap c.q. het eigenaarschap van deze applicaties is geregeld. Dit overzicht is als bijlage
opgenomen bij dit overdrachtsdossier.
In bijlage 3 is aangegeven op welke wijze het beheer per 1 januari 2020 is geregeld.
Op de overdracht van beheer van de ICT-infrastructuur zijn de volgende kaders en uitgangspunten van toepassing
geweest:












er vindt in het kader van de overdracht van het beheer geen harmonisatie van het ICT-landschap
(inclusief de hardware en software) en de werkprocessen plaats;
contracten die door of ten behoeve van de meldkamers zijn afgesloten voor het beheer van de ICTinfrastructuur (hardware en software) worden “as is” overgenomen door de LMS;
voor licenties geldt dat per meldkamer is onderzocht of en in hoeverre deze met toestemming van de
leverancier kunnen worden overgedragen aan de LMS;
indien contracten met betrekking tot (het beheer van) ICT-infrastructuur en applicaties die betrekking
hebben op de meldkamerfunctie dienen te worden verlengd of vernieuwd voor 1 januari 2020, zal dit
door de betreffende meldkamer in overleg met de LMS worden gedaan;
alle noodzakelijke vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT-infrastructuur en applicaties
worden per direct via raamcontracten van de LMS gedaan, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen
in de investeringsbegrotingen 2019 van de veiligheidsregio´s;
alle nieuwe contracten voor licenties worden indien mogelijk via de LMS (en indien aan de orde in
samenspraak met de veiligheidsregio´s) afgesloten;
de zeggenschap over de applicaties wijzigt niet. Vervanging en wijziging of uitbreiding van hardware en
software met een meldkamerfunctie ten behoeve van de veiligheidsregio´s na 1 januari 2020, vindt
plaats in een zorgvuldig afgestemd proces met de betreffende veiligheidsregio´s;
over eventuele formatieve en niet formatieve uitbreiding van het ICT-beheer wordt separaat besloten
buiten het programma Overdracht beheer om.
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Contracten en licenties

De ICT-contracten en licenties die onderdeel uitmaken van dit overdrachtsdossier hebben betrekking op het
beheer van de meldkamer. Deze contracten zijn door de meldkamer afgesloten met de politie en met externe
leveranciers. Per 1 januari 2020 komen alle contracten en licenties die in het kader van dit overdrachtsdossier
worden overgedragen in beheer bij de politie i.c. LMS. LMS zal vanaf dat moment het contractmanagement van
deze contracten en licenties ter hand nemen.
Voor elk contract en elke licentieovereenkomst is bepaald op welke wijze deze wordt overgenomen. De volgende
modaliteiten zijn daarbij van toepassing:





het contract en/of de licentieovereenkomst met de externe leverancier wordt overgenomen door de
LMS;
het contract en/of de licentieovereenkomst met de externe leverancier wordt uitgediend door de
huidige contracthouder en daarna overgedragen aan de politie i.c. LMS en ondergebracht in een
mantelovereenkomst of ingekocht via het reguliere traject. Tot die tijd vindt verrekening plaats met de
LMS;
het contract en/of de licentieovereenkomst blijft bij de huidige contracthouder en er vindt een
verrekening plaats met de LMS

Het overzicht van alle geïnventariseerde en overgedragen ICT-contracten en licentieovereenkomsten is
opgenomen als bijlage bij dit overdrachtsdossier, waarbij is aangegeven welke overdrachtsmodaliteit van
toepassing is. Tevens is per contract of overeenkomst aangegeven of van de leverancier een
toestemmingsverklaring voor overname van het contract of de overeenkomst door de LMS is ontvangen.
Ten behoeve van de overdracht van ICT-contracten en licentieovereenkomsten zijn in het kader van dit
overdrachtsdossier zijn, conform het Landelijk Overdrachtsprotocol, de volgende kaders en uitgangspunten van
toepassing:













voor 1 januari 2020 wordt geen toets gedaan op de rechtmatigheid van de bestaande contracten en
vindt geen efficiencyslag plaats op deze contracten;
ICT-contracten en licentieovereenkomsten worden “as is” overgenomen door de politie i.c. LMS;
voor licentieovereenkomsten geldt dat per meldkamer wordt onderzocht of en in hoeverre deze met
toestemming van de leverancier kunnen worden overgedragen aan de politie i.c. LMS;
de contracten die betrekking hebben op ICT-beheer krijgen LMS als eigenaar en de overige contracten
(huisvesting, facility management en inhuur personeel) PDC per 1 januari 2020;
de meldkamer heeft alle externe leveranciers de door LMS aangeleverde model-overdrachtsbrief ten
behoeve van de overname van ICT-contracten en licentieovereenkomsten toegestuurd;
in samenspraak met LMS worden bestaande ICT-contracten en licentieovereenkomsten door de huidige
contracteigenaar verlengd of vernieuwd indien dit afloopdatum van deze contracten en licenties voor 1
januari 2020 ligt;
alle noodzakelijke nieuwe ICT-contracten en licentieovereenkomsten worden vanaf 1 januari 2020 door
de politie i.c. LMS afgesloten, daar waar van toepassing in afstemming met de Veiligheidsregio;
ICT-contracten en licentieovereenkomsten die na 1 januari 2020 niet langer noodzakelijk zijn, zijn door
de contracteigenaar voor 1 januari 2020 opgezegd;
ten behoeve van ICT-contracten en licentieovereenkomsten die achterblijven bij de veiligheidsregio´s
en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de meldkamer, wordt in samenspraak met de LMS een
voorstel voor eventuele verrekening met de politie opgesteld door de contracteigenaar;
ICT-contracten en licentieovereenkomsten die niet zijn opgegeven in het kader van de overdracht
blijven achter bij de huidige contracteigenaar, evenals de daarbij behorende financiële verplichtingen.
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Facilitaire dienstverlening

De contracten op het gebied van facilitaire dienstverlening en inhuur personeel die onderdeel uitmaken van dit
overdrachtsdossier hebben betrekking op het beheer van de meldkamer. Deze contracten zijn door de
meldkamer afgesloten met de politie (PDC) en met externe leveranciers.
Per 1 januari 2020 komen alle contracten die in het kader van dit overdrachtsdossier worden overgedragen in
beheer bij de LMS. De LMS neemt vanaf dat moment het contractmanagement over.
Voor elk contract op het gebied van facilitaire dienstverlening en inhuur personeel is bepaald op welke wijze
deze wordt overgenomen. De volgende modaliteiten zijn daarbij van toepassing:





het contract met de externe leverancier wordt overgenomen door de LMS;
het contract met de externe leverancier wordt uitgediend door de huidige contracthouder en daarna
overgedragen aan de LMS en ondergebracht in een mantelovereenkomst of ingekocht via het reguliere
traject. Tot die tijd vindt verrekening plaats met de politie i.c. LMS;
het contract met de externe leverancier blijft bij de huidige contracthouder en er vindt een verrekening
plaats met de LMS

MKOB beschikt niet over contracten facilitaire dienstverlening. Het overzicht van alle geïnventariseerde en
overgedragen contracten is opgenomen als bijlage bij dit overdrachtsdossier.

4.6

AVG

Bij de overdacht van de dossiers aan LMS, moet aandacht worden besteed aan de afspraken die zijn gemaakt
over de verwerking van persoonsgegevens door de meldkamers. Ieder overdrachtsdocument geeft daarom zicht
op de huidige situatie (denk aan: verwerkersovereenkomsten of andere afspraken).
In aanloop naar de nieuwe wet wordt door partijen bezien welke rolverdeling past bij de nieuwe wettelijke
beheertaak van LMS als aparte eenheid van de Nationale Politie. De verwerking van persoonsgegevens in het
kader van de meldkamerfunctie blijft de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s, de Politie, de Regionale
Ambulancevoorziening en de Koninklijke Marechaussee. Voor de verwerkingen die voortvloeien uit het beheer
worden nadere afspraken gemaakt, al dan niet in een herzien Landelijk convenant gegevensverwerking
meldkamers.

5

Ondertekening

’s Hertogenbosch, 18 december 2019
Namens de latende partijen,

Drs. M.J.H. van Schaijk
Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord

Namens de politie,

Drs. ing. P.J.M. van Loosbroek
Directeur LMS
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BIJLAGEN
1: Schematische weergave Governance
2a en 2b: Afspraken beheer
3: Overzicht applicaties
4: Overzicht contracten
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Minister JenV

•
•
•
•
•

Inbreng vanuit disciplines
Beeldvorming ontwikkelingen
Signaleren ontwikkelingen
Agenda-onderwerpen SMB
Behoeften overdragen via LMS

Bestuurlijk
Meldkamer Beraad
(BMB)
•
•
•
•
•

Directeur LMS (vz.)
Adviseur VR’s
Adviseur RAV
Adviseur politie
Adviseur KMar

Discipline Overleg

Strategisch
Meldkamer Beraad
(SMB)

•
•
•
•
•
•
•

vertegenwoordiger JenV, DGP&V (vz.)
vertegenwoordiger VWS
vertegenwoordiger Defensie
vertegenwoordiger AZN
vertegenwoordiger Veiligheidsregio's
vertegenwoordiger politie (lid KL)
voorzitter SMB (geen lid van BMB)

•
•
•

Hoofdlijnen van beleid en beheer
Besluitvorming voorstellen SMB
Bestuurlijk escalatieniveau

•
•
•
•
•

vertegenwoordiger Veiligheidsregio's (vz.)
vertegenwoordiger JenV
vertegenwoordiger AZN
vertegenwoordiger politie (directeur LMS)
vertegenwoordiger KMar

•
•
•
•
•

Verzamelen vraagart. en ontwikkelingen
Landelijk beleidsvormend
Opstellen beleids- en bestedingsplan
Bewaken uitvoering beleids- en best.plan
Advisering BMB

LMS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Inbreng vanuit de locaties
Ontwikkelkracht genetwerkte
meldkamers
Gezamenlijke behoeftestelling

•
•

Hoofden
Meldkamer Overleg
Directeur LMS (vz.)
Hoofden MK

•
•
•
•
•
•
•

Directeur Veiligheidsregio (vz.)
Directeur Veiligheidsregio
Hoofd Operatiën politie
Directeur RAV Brabant MWN
Directeur RAV Brabant ZO
directeur LMS
Hoofd MKOB, secretaris

Hoofd Meldkamer, sectorhoofd DROC (vz.)
Teamleider MKA
Teamleider MKB
Teamchef DROC politie
kwartiermaker bedrijfsvoering
vertegenwoordiger Veiligheidsregio's
secretariële ondersteuning

Directie Team
(DT)

Tactisch Overleg
Meldkamer
(TOM)

•
•
•
•
•

Bewaken uitvoering regionaal niveau
Beleid voor regionale context
Ophalen vraagarticulatie
Signaleren en initiëren ontwikkelingen
Behoefte overdragen via LMS

•
•
•
•

Aansturen multi-operatie en bedrijfsvoering
Implementeren landelijke vernieuwing
Ophalen vraagarticulatie
Stimuleren multi-samenwerking

Bestuurlijk
Meldkamer Overleg
(BMO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke vert. Veiligheidsregio (vz.)
Bestuurlijke vert. Veiligheidsregio
Bestuurlijke vert. RAV Brabant MWN
Bestuurlijke vert. RAV Brabant Zuidoost
vertegenwoordiger politie (PC)
Adviseur Veiligheidsregio (secretaris)
Afstemming bestuurlijke standpunten en
vertaling naar beleid
Bepalen regionale standpunten
Afspraken m.b.t. bestuurlijke lijn
Escalatieniveau

Memo
AGP 11
Aan : Algemeen Bestuur

Steller : C. Verschuren

Datum : 29 januari 2020

Bijlage :

Onderwerp : Bevoegd gezag bij rampen en crises

Algemene toelichting
Inleiding:
Op vrijdag 29 november jl. vond er een training plaats voor de voorzitters veiligheidsregio
(voorzitters van het Regionaal Beleidsteam). Het doel van deze training was meer inzicht te geven
in de bevoegdheden van de voorzitter en om praktische handvatten mee te geven voor het proces
van het leiden van een Regionaal Beleidsteam. Deze training werd georganiseerd op verzoek van
de bestuurders die in deze rol terecht kunnen komen. Daarnaast is deze informatie voor alle
burgemeesters van belang. Hierbij treft u een samenvatting aan van de belangrijkste informatie en
afspraken.
Wettelijk kader:
De burgemeester óf de voorzitter veiligheidsregio is het bevoegd gezag bij:
 Bedreiging van levens en gezondheid van veel personen, het milieu of (dreigende) grote
materiele schade;
 Bedreiging van de openbare orde.
Maatregelen:
 Toepassen algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden ter handhaving van de
openbare orde en openbare veiligheid;
 Gezag over allen die betrokken zijn bij de bestrijding van (de gevolgen van) de ramp of
crisis.
Voorgaande is van toepassing op het domein openbare orde en openbare veiligheid (hulpdiensten
en bevolking): de algemene keten. De functionele keten – vitale sectoren en rijksdiensten –
kennen hun eigen gezagsstructuur. Denk bij vitale sectoren en rijksdiensten stroom-, gas en
waterleveranciers, Rijkswaterstaat, NS, zorginstellingen etc.
Algemene keten
Rampenbestrijding en handhaving van de
openbare orde en veiligheid. Het betreft de
algemene
bevolkingszorg. Het gezag ligt bij de
burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio.

Functionele keten
Bestrijkt één specifiek terrein. Bijvoorbeeld
vitale infrastructuur, financieel verkeer,
voedselveiligheid
of een milieucomponent. Het gezag ligt bij
vakministers, of namens de minister bij de
zogenoemde rijksheren.
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Algemene versus Functionele keten
Centraal gezag
/ bestuur
(min. V&J)

CdK

Centraal gezag /
bestuur
(vakmin.)

Decentraal
gezag / bestuur

Decentraal
gezag / bestuur

BM of Vz VR

Rijksheren

Bevolking

Hulpdiensten

Vitale sectoren

Rijksdiensten

De burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio kunnen het gezag in de functionele keten
verkrijgen, maar alleen wanneer aan de voorwaarden subsidiariteit en proportionaliteit voldaan
wordt.
Subsidiariteit: in algemene zin – hogere instanties doen niet iets wat door lagere instanties kan
worden afgehandeld. In deze context – vraag eerst aan het geldende gezag (de minister of
rijksheer) om de maatregel op te leggen.
Proportionaliteit: staat het (belang van) de maatregel in verhouding tot de inbreuk op de
geldende gezagslijn? Of: is dit de enige mogelijk maatregel om aan mijn verantwoordelijkheid voor
openbare orde en openbare veiligheid te kunnen voldoen.
De verhouding tussen de algemene- en de functionele keten en de bepalingen voor bevoegd
gezag staan voor de meeste crisistypen uitgewerkt in de bestuurlijke netwerkkaarten.
https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/bestuurlijke-netwerkkaarten-crisisbeheersing.aspx
Van lokaal bevoegd gezag naar regionaal bevoegd gezag:
De voorzitter neemt tijdelijk een aantal bevoegdheden van de (betrokken) burgemeesters in zijn
regio over:
 Vanuit de Gemeentewet (handhaving OOV, inclusief noodbevelen en noodverordeningen);
 Vanuit de WVR (gezag over hulpdiensten, opperbevel, informeren bevolking en
hulpverleners);
 Vanuit de Politiewet (gezag over politie en KMar t.a.v. OO);
 Vanuit de wet openbare manifestaties.
Wanneer? Bij behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.
Gevolg?
 Gezag gaat op wettelijke basis naar de voorzitter veiligheidsregio;
 Een eventueel gemeentelijk beleidsteam (GBT) wordt opgeheven, een regionaal
beleidsteam (RBT) wordt geformeerd;
 Betrokken burgemeesters worden uitgenodigd in het RBT;
 De voorzitter informeert de CdK;
 De regionale opschaling wordt gemeld aan het NCC en aan de buurregio’s.

Pagina 2 van 4

Verantwoording:
Na afloop van de ramp of crisis zal een gemeenteraad over het algemeen behoefte hebben om de
gekozen aanpak en het verloop van de bestrijding van de ramp of crisis te evalueren. Bij een
lokale crisis legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad.
In het geval van een bovenlokale ramp of crisis is de voorzitter verplicht om schriftelijk te
informeren. Op verzoek van de betrokken gemeenteraad moet de voorzitter schriftelijke vragen
beantwoorden of de gemeenteraad een mondelinge toelichting geven. Ten aanzien van de
voorzitter van de veiligheidsregio kunnen door de gemeenteraad echter geen bestuurlijke
consequenties worden getrokken. Dit kunnen gemeenteraden uitsluitend doen ten aanzien van
hun eigen burgemeester.
Het feit dat de voorzitter een aantal exclusieve verantwoordelijkheden en rechten krijgt bij de
verschuiving naar bovenlokaal niveau, ontslaat gemeenten niet van hun lokale
verantwoordelijkheden. Naast coördinerende taken (in geval van een lokale ramp of crisis) heeft
een gemeente uitvoerende taken bij de bestrijding van een ramp of crisis (ook als er sprake is van
een bovenlokale aanpak). Hier gaat het bijvoorbeeld om het verzorgen van publieksvoorlichting.
Alle gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat de gemeentelijke organisatie aansluit op de
regionale rampenbestrijdingsorganisatie.
Zie ook: https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/veiligheidsregios
Afspraken:
1. Opkomsttijd en locatie: binnen één uur na alarmering (telefonisch door de Calamiteiten
coördinator (CaCo) op adres Vogelstraat 45 in Den Bosch (brandweerkazerne, grote
vergaderzaal begane grond). De voorzitter is dan al geïnformeerd door de operationeel
leider.
2. Leden Regionaal Beleidsteam (RBT):
• Voorzitter veiligheidsregio
• Burgemeesters van de betrokken gemeenten
• Informatiecoördinator
• Hoofdofficier van Justitie
• Operationeel Leider
• Strategisch adviseur Bevolkingszorg
• Strategisch adviseur Brandweerzorg
• Strategisch adviseur Geneeskundige zorg
• Strategisch adviseur Politiezorg
• Regionaal Militair Commandant
• Dijk- of Watergraaf
• Communicatieadviseur
• Secretaris RBT
• Functionarissen die in verband met de omstandigheden van belang zijn
3. De directeur veiligheidsregio zal in alle gevallen deelnemen aan het RBT en in overleg
met de voorzitter van het RBT één of meer rollen vervullen.

Procesgang
Processtap

Datum

Dagelijks Bestuur (ter bespreking)

18 december 2019

Algemeen Bestuur (ter bespreking)

29 januari 2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld dit memo te bespreken en voor kennisgeving aan te nemen.
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Akkoord

Ja

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

Nee
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
--
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