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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

nr. 

Onderwerp  

1. Opening  Opening 13.00 uur 

 

2 Ingekomen en uitgegane 

stukken & Mededelingen 

Bestuur 

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 bluswater-

voorziening Brabant-Noord naar aanleiding van rapportage “Bluswatervoor-

ziening 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 brandweer-

commandanten 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.  

 

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.  

2b Mededelingen Politie 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 overdrachts-

dossier. 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 

 

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.  

2c Mededelingen Hoofdofficier 

van Justitie 

Geen mededelingen. 

2d Mededelingen Brandweer 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 Brabant-

Zuidoost 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.  

2e Mededelingen GHOR Geen mededelingen. 

 

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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3a. Concept-besluitenlijst 

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 

(voorheen SVMG) 

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om overeenkomstig de onderstaande 

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 

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.  

 Toelichting Ten opzichte van het voorstel heeft het Dagelijks Bestuur beslispunt 3 toegevoegd om 

voorafgaande afstemming met de betrokken gemeenten en burgemeesters te borgen. 

6. Controleprotocol 2019  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. 

Toelichting: De Financiële Commissie brengt een positief advies uit met inachtneming van de wens 

om de uitsluiting van het interne inkoopbeleid opnieuw te bespreken. 

7. Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen 2020 

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: 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. 

8. Bestuursrapportage en 2e 

wijziging 

Programmabegroting 2019 

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. 

 Toelichting: 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. 

9. Vacature gemeente-

secretaris verlengd lokaal 

bestuur 

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. 

 Toelichting: - 

  TER BESPREKING 

10. Beleidsplan 2020 – 2023 + 

ontwikkelagenda 

- 10a. Beleidsplan 2020 – 

2023 Samen Veiliger 

- 10b. Ontwikkelagenda 

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 Concept-

ontwikkelagenda 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. 

 Toelichting: 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 concept-
ontwikkelagenda 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.    
 
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. 

11. Voortgang bevolkingszorg 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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 Toelichting: 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.  

12.  Nevenvestiging – steunpunt 

Oost 

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. 

 Toelichting: 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. 

   

13. Rondvraag  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 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

de voorzitter 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

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

 


