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VERSLAG 
 

 
  
 
 
 

Vergaderdatum : 6 november 2019 Aanvangstijd : 9:30 uur    

Steller : A. Hellings Locatie : 

Raadszaal Gemeente Bernheze, 
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.  

3. Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen veiliger” + ontwikkelagenda 

Besluit 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 

AGP 5a       



 

 
AGP 5a ABVRBN 20200129 CONCEPT Besluiten- en actielijst AB 6 november 2019 Pagina 2 van 6  

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. 

4. Ingekomen en uitgegane stukken & mededelingen 

Ingekomen en uitgegane stukken 

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit: 

De ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aannemen. 

Toelichting - 

 

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

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit: 

De besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 11 juni 2019 voor 
kennisgeving aannemen. 

Toelichting - 

 

Aankoop perceel Voederheil, Zeeland 

Besluit 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). 

Toelichting 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 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. het Conceptverslag van de vergadering 3 juli 2019 vast te stellen. 

Toelichting - 

 
TER BESLUITVORMING 

6. Rampbestrijdingsplan Aspen (voorheen SVMG) 

Besluit 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. 

Toelichting 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. 

 

7. Delegatie besluitvorming m.b.t. rampbestrijdingsplannen 

Besluit 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. 

Toelichting Dit betekent dat de betrokken burgemeester altijd wordt geïnformeerd. 
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8. Controleprotocol 2019 

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. om bijgaand controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 
2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. 

Toelichting - 

 

9. Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020 

Besluit 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. 

Toelichting Roderick van de Mortel is blij met dit resultaat. 

 

10. Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijzing Programmabegroting 2019 

Besluit 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. 

Toelichting 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. 

 

11. Opheffen Financiële Commissie 

Besluit 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. 

Toelichting 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. 

 

12. 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 

 


