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AB 20200701, AGP 2a

Concept VERSLAG

Van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 29 januari 2020, Raadszaal 

Gemeente Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ  HEESCH

Aanwezig

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

Walraven, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, mw. M.L.P. Sijbers, A.M.H. Roolvink MSc, R.S. van Meygaarden, R.J. van de 

Mortel, K.W.Th. van Soest, drs. H.A.G. Hellegers, M. Fränzel MSc, mr. J.J. Smilde, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mr. A. Heil, 

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

Afwezig (met bericht van verhindering)

ir. C.H.C. van Rooij, M.C. Bakermans, drs. L.H.J. Verheijen, P.M.J.H. Bos, H. Looijen, kolonel L. de Lange

  

1. Opening

Met een woord van welkom opent de voorzitter om 09.30 uur de vergadering en heet hij de heer Fränzel, waarnemend 

burgemeester van Sint Anthonis welkom die vandaag ‒ na eerdere waarnemend burgemeesterschappen van Veghel en 

Meierijstad – wederom aan een vergadering van het Algemeen Bestuur deelneemt. De heer Van Meygaarden, burgemeester 

van Boxtel, zal later arriveren.

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Van Rooij, Bakermans, Bos, Looijen, Verheijen en kolonel De 

Lange.

THEMAGEDEELTE 

2. Brandweervrijwilligers en Europees Deeltijdbesluit

De voorzitter heet de heer Roderik Kouwenhoven, secretaris van de landelijke Denktank differentiatie brandweertaken 

Veiligheidsberaad welkom. De heer Kouwenhoven licht aan de hand van een presentatie (bijgevoegd) de (reële mogelijkheid 

van) strijdigheid van de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers met de Europese Deeltijdrichtlijn en 

Arbeidstijdenrichtlijn toe. 

De heer Kouwenhoven schetst de gang van zaken tot nu toe. De problematiek is in 2017 en 2018 door Advocatenkantoor 

Pels Rijcken gesignaleerd naar aanleiding van onderzoeken naar de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (WNRA) voor de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Brandweervrijwilligers kunnen hierbij ingevolge het 

Matzakarrest worden aangemerkt als werknemers-deeltijdwerkers en vallen op grond van het gelijkheidsbeginsel onder 

genoemde Europese richtlijnen. In opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad heeft 

professor Verburg (Radbouduniversiteit) in 2019 in een aanvullend  onderzoek naar juridische mogelijkheden gedaan om de 

huidige vormen van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Professor Verburg ziet daarbij geen mogelijkheid om binnen 

het bestaande juridisch kader vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Ook ziet hij geen mogelijkheid om door middel van 

een objectieve rechtvaardiging van de Deeltijdrichtlijn af te wijken. Professor Verburg ziet twee mogelijke 

oplossingsrichtingen: 

 Gelijkwaardigheid in bezoldiging bij beroepskrachten en vrijwilligers toepassen.

 Differentiatie op het gebied van taken en verplichtingen aanbrengen tussen groepen brandweermensen.
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Naar aanleiding van de aanbevelingen van professor Verburg heeft het Veiligheidsberaad de volgende opties overwogen:

1. Bestaande rechtspositie niet ter discussie stellen: afgewezen.

2. Gelijkwaardigheid in bezoldiging bij beroepskrachten en vrijwilligers: vergt substantiële meerkosten waarbij de vraag is: 

wie betaalt: Justitie en Veiligheid of de gemeenten?

3. Differentiatie in taken, opleidingseisen en verplichtingen aanbrengen tussen vrijwilligers en beroepskrachten: Deze 

optie wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad door de landelijke Denktank differentiatie brandweertaken 

uitgewerkt.

4. Lobby gezamenlijk met andere landen (o.a. Frankrijk) om een uitzonderingspositie op het Europese Deeltijdbesluit te 

bereiken: Veiligheidsberaad heeft minister van Justitie en Veiligheid gevraagd deze lobby in gang te zetten. De 

minister verwacht dat dit veel tijd vraagt en dat de uitkomst onzeker is.

De heer Kouwenhoven laat weten dat de problematiek met de rechtspositie van vrijwilligers en de discussie daarover naar 

aanleiding van de Europese Deeltijdrichtlijn in geen enkel land hetzelfde zijn. De situatie in Frankrijk lijkt nog het meest 

vergelijkbaar met die in Nederland. In veel landen is er geen rechtstreekse arbeidsrechtelijke relatie tussen vrijwilligers (lid 

van een brandweervereniging die zijn diensten aan de lokale gemeenschappen aanbiedt en waarvoor de vereniging wel of 

niet een vergoeding ontvangt) en de overheid. 

De heer Hillenaar vraagt op welke wijze politie en krijgsmacht met vrijwilligers omgaan en wat dit betekent voor hun 

rechtspositie.

De heer Heil antwoordt dat politievrijwilligers dezelfde taken hebben als beroepsmedewerkers en daardoor aan dezelfde 

opleidingseisen moeten voldoen.

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat het vraagstuk van de taken, organisatie en rechtspositie van brandweervrijwilligers naar 

aanleiding van de voorbereiding van de doorvoering van de WNRA aan de orde zijn gekomen. Dat speelt niet bij de politie 

en krijgsmacht, die vanwege het geweldsmonopolie hun publiekrechtelijke aanstellingen behouden. Zij vraagt zich af of het 

bijdraagt aan het vinden van een oplossing voor de brandweer om ook de politie met een soortgelijke discussie te belasten. 

Naar aanleiding van de voorlopige keuze voor optie 3, aldus de heer Kouwenhoven, heeft het Veiligheidsberaad 

geconcludeerd dat veel belang wordt gehecht aan behoud van het hybride brandweerstelsel met zowel de overwegende 

inzet van vrijwilligers vanuit het maatschappelijk belang van lokale verankering van de brandweerzorg en de inzet van 

beroepskrachten waar risicobeeld, uitrukfrequentie en specifieke kennis dit noodzakelijk maken. Het Veiligheidsberaad heeft 

samen met de minister van Justitie en Veiligheid besloten om een landelijke Denktank differentiatie brandweertaken te 

vormen met als opdracht: 

a. Onderzoek hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van beroepskrachten zodat 

wordt voldaan aan Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

b. Breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft. 

 

De denktank onder voorzitterschap van de heer Kolff, portefeuillehouder brandweer Veiligheidsberaad en voorzitter 

Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, heeft op 9 december 2019 in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid 

verslag uitgebracht aan het Veiligheidsberaad. Het voorstel “Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers 

en beroeps” is gepresenteerd waarin de contouren van een brandweerorganisatie op basis van taakdifferentiatie tussen 

vrijwilligers en beroepsmedewerkers worden gegeven. 

Het voorstel is gebaseerd op de volgende leidende principes (uitgangspunten) gebaseerd: 

 Behoud van vrijwilligheid.

 Toekomstbestendig stelsel.

 Juridisch houdbaar.

 Gelijkwaardige brandweerzorg.

 Veiligheid van het brandweerpersoneel.

 Praktisch uitvoerbaar: organiseerbaar en betaalbaar.
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Om tot een fundamenteel onderscheid tussen beroepskrachten en vrijwilligers te komen zijn vier bouwstenen uitgewerkt:

I. Verplicht (beroepskrachten) en niet verplicht (vrijwilligers) met betrekking tot taken en beschikbaarheid als cruciaal 

onderscheid.

II. Onderscheid in type repressieve taken: Basistaken, specialistische taken, specialistische plustaken en aanvullende 

taken (takenmatrix). Vrijwilligers voeren basistaken, één specialistische taak en eventueel en onder voorwaarden 

aanvullende taken uit. Beroepskrachten voeren alle taken uit.

III. Taken van beroepsmedewerkers zijn breder dan alleen repressieve taken zoals koude (beheers)taken en nieuwe 

taken in het kader van de “bredere maatschappelijke inzet”.

IV. Opleidingsduur (inclusief training en oefening) en zwaarte verschillen tussen vrijwilligers (alleen basisbrandweer- en 

één specialistische en/of aanvullende taak) en beroepskrachten (alle brandweertaken).

Op basis van deze bouwstenen kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende aanstellingen/ 

arbeidsovereenkomsten:

 Vrijwilliger

 Parttime beroepsmedewerker

 Beroepsmedewerker

Voor de parttime beroepsmedewerkers moet de rechtspositie nader worden onderzocht.

De consequenties van de denkrichting taakdifferentiatie moeten nader worden onderzocht:

 Vrijwilligers met een consignatieprofiel (COP) of een kazerneringsprofiel (KAP) kunnen niet meer als vrijwilliger worden 

aangemerkt.

 De verschillende taken moeten naar kwalificatie-eisen en kwalificatiedossiers worden vertaald en opleidingen hierop 

aangepast.

 Na omarming van de denkrichting wordt de overzichtelijkheid van het brandweerstelsel besproken met belanghebben-

den binnen (bevoegd gezag, directeuren veiligheidsregio’s, commandanten belangengroepen) en buiten (politie, 

ambulancezorg, gemeenten) de brandweer/veiligheidsregio’s.

 Beoordeling van de kwaliteit en continuïteit van de brandweerzorg en de consequenties voor de huidige wetgeving.

 In kaart brengen van de initiële (transitie) en structurele kosten (van vergoedingen, opleidingen, oefeningen).

 Binnen het huidige stelsel wordt naar ruimte voor taakdifferentiatie gezocht waarbij de denkrichting in beginsel niets 

aan het arbeidsvoorwaardenbeleid verandert.

De denkrichting taakdifferentiatie is globaal op uitvoerbaarheid en consequenties voor de eigen veiligheidsregio’s getoetst in 

vier veiligheidsregio’s met de volgende voorlopige bevindingen:

 Denkrichting taakdifferentiatie lijkt uitvoerbaar; de consequenties voor de medewerkers en de organisatie kunnen groot 

zijn en verschillen per veiligheidsregio.

 Mogelijkheid voor één specialisme (ipv geen) voor vrijwilligers per uitrukpost vermindert de impact voor organisatie en 

medewerkers.

 Met name op het gebied van specialistische taken lijkt de denkrichting negatieve gevolgen te hebben voor opschaling, 

slagkracht, aflossing en herbezetting.

 Inhoudelijke invulling van de takenmatrix roept vragen en aandachtspunten op.

 Denkrichting taakdifferentiatie kan voor een deel een antwoord zijn op verschillende vraagstukken op het gebied van 

vrijwilligheid die nu en in de toekomst op de veiligheidsregio’s afkomen. 

De analyse van deze toetsresultaten leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 Kom in breed verband met vertegenwoordigers uit 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.

In zijn vergadering op 9 december 2019 hebben Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid de volgende 

opdracht aan de Denktank taakdifferentiatie gegeven:



4

 Scherp de takenmatrix op basis van inzicht in de consequenties en gesprekken met alle betrokken partners verder 

aan. 

 Maak de consequenties van de Denkrichting taakdifferentiatie voor alle veiligheidsregio’s inzichtelijk.

 Maak de consequenties van de Denkrichting taakdifferentiatie voor de brandweeropleidingen inzichtelijk.

 Ga gesprekken aan met alle betrokken partners over de Denkrichting taakdifferentiatie.

 Kom tot een voorstel voor het implementatietraject inclusief routeboek.

De aangescherpte Denkrichting taakdifferentiatie en het inzicht in de consequenties worden besproken tijdens het overleg 

tussen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid op 22 juni 2020. De uiteindelijke besluitvorming zal 

gebaseerd moeten zijn op gefundeerd onderzoek waarbij de consequenties helder in beeld zijn gebracht.

De voorzitter dankt de heer Kouwenhoven voor zijn heldere toelichting maar laat ook weten geschrokken te zijn van de 

haast van de minister van Justitie en Veiligheid om tot een oplossing te komen. 

Mevrouw Moorman vraagt waardoor deze haast wordt veroorzaakt?

De voorzitter antwoordt dat de minister eventuele rechtszaken voor wil blijven en zo spoedig mogelijk een oplossing wil 

realiseren. De voorzitter benadrukt het belang van een zuiver proces waarbij de consequenties van de voorstellen zorgvuldig 

met betrokkenen en achterbannen worden besproken.

De heer Pors, manager Brandweerzorg Brabant-Noord geeft een presentatie over de situatie bij de brandweer in Brabant-

Noord. Brandweer Brabant-Noord beschikt over één 24-uurs beroepspost (’s-Hertogenbosch Centrum) met beroepskrachten 

aangevuld door vrijwilligers, één hybride post in Rosmalen (beroepskrachten overdag tijdens werkdagen, vrijwilligers 

’s-avonds en in het weekeinde) en 37 uitrukposten die door vrijwilligers worden bemenst. Het brandweerpersoneel bestaat 

globaal uit 45 beroepsmedewerkers in 24-uursdienst, 110 hybride beroepsmedewerkers die tevens een aanstelling als 

vrijwilliger hebben en bij Brandweer Brabant-Noord of bij een andere veiligheidsregio als vrijwilliger brandweertaken verricht. 

Tenslotte heeft Brandweer Brabant-Noord 840 vrijwilligers, die geen consignatie- en bereikbaarheidsplicht hebben. 

Van de 4.408 uitrukken door Brandweer Brabant-Noord in 2019 werden er 826 door beroepsmedewerkers van de Post 

’s-Hertogenbosch Centrum en 87 door beroepsdagdienstmedewerkers van de Post Rosmalen verzorgd (samen 21%). 3.495 

uitrukken werden door vrijwilligers gedaan (79%). Beroepsmedewerkers en vrijwilligers vervullen over het algemeen dezelfde 

taken. Alleen beroepsmedewerkers vervullen taken als duikers en gaspakkendragers. Bij langdurige ziekte of verlof van 

beroepskrachten draaien vrijwilligers op vrijwillige basis zogenaamde KAP-vrijwilligers 24-uursdiensten op de post 

’s-Hertogenbosch Centrum. Daarvoor bestaat nog geen specifieke rechtspositie. Bij sommige uitrukposten hebben 

vrijwilligers meerdere specialistische taken en aanvullende taken.

Onze brandweer draait op de motivatie van de brandweervrijwilligers. Dat zorgt ook voor paraatheid. Vrijwilligers vinden het 

leuk om meerdere specialistische taken uit te voeren en krijgen op basis van de aanvullende opleidingen een hogere rang en 

daarmee ook een hogere vergoeding. Taakversmalling door het afnemen van specialismen kan bij brandweervrijwilligers als 

strijdig worden ervaren met hun wens om hulp te verlenen en leidt naar verwachting tot demotivatie. De voorgestelde 

taakdifferentiatie bij brandweervrijwilligers roept het gevoel op van een oplossing welke op zoek is naar een probleem. 

Brandweervrijwilligers ervaren de veronderstelde strijdigheid van de rechtspositie van brandweervrijwilligers met de 

Europese Deeltijdrichtlijn en de aangedragen taakdifferentiatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers als een juridische 

oplossing voor een door hen niet als zodanig ervaren probleem.

De overwegend door vrijwilligers ingevulde organisatie van Brandweer Brabant-Noord kent op dit moment wel andere 

uitdagingen. Hoewel het nog steeds mogelijk is om nieuwe vrijwilligers te werven is er wel sprake van een grotere uitstroom. 

Enerzijds komt dat door veroudering van het vrijwilligersbestand en anderzijds omdat veel jonge vrijwilligers door andere 

verplichtingen uit gezin of werk hun vrijwilligerschap bij de brandweer na verloop van tijd beëindigen. Op dit moment is er 

een tekort aan opleidingscapaciteit om de nieuwe instroom tijdig te kunnen opleiden. Van nieuwe vrijwilligers wordt voor hun 

initiële opleiding een inspanning van twee jaar gevraagd. Dat wordt door velen als lang en zwaar ervaren. Omdat veel 
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vrijwilligers buiten hun woongemeente werken is de inzetbaarheid overdag op werkdagen moeilijker te garanderen. Omdat 

we met vrije instroom werken blijkt pas bij een daadwerkelijke opkomst na alarmoproep in hoeverre een uitrukpost 

daadwerkelijk inzetbaar is.

De voorzitter vraagt hoe hij de communicatie met de vrijwillige en beroepsmedewerkers op de uitrukposten oppakt? Wat 

verwacht je van het bestuur?

De heer Pors antwoordt dat de teamleiders en postcommandanten en de ondernemingsraad op hoofdlijnen en procesmatig 

zijn geïnformeerd. Zodra het Veiligheidsberaad met de bijgestelde versie van de takenmatrix komt kunnen de consequenties 

voor Brandweer Brabant-Noord in kaart worden gebracht en kunnen medewerkers worden betrokken voor het toetsen van 

de uitvoerbaarheid van de taakdifferentiatie. Van het bestuur verwacht hij naast het vasthouden aan de vrijwilligheid als 

uitgangspunt voor de organisatie van de repressieve brandweerzorg vooral medewerking voor het ontwikkelen van hybride 

arbeidsvoorwaarden.

De heer Van de Mortel verwijst naar de onzekerheid die de taakdifferentiatie en de discussie rond de rechtspositie bij 

brandweervrijwilligers oproepen. Hoe kunnen vrijwilligers daarbij goed worden meegenomen?

De heer Roolvink vraagt zich af of al is onderzocht wat de kosten van een 0-uren contract voor brandweervrijwilligers 

zouden kunnen zijn?

Mevrouw Van Hees merkt op dat vrijwilligers en raadsleden behoefte aan informatie hebben. Zij vraagt of de optie van een 

brandweervereniging van vrijwilligers die haar diensten aan de veiligheidsregio aanbiedt reeds is onderzocht?

De heer Hellegers merkt op dat doorvoering van de door het Veiligheidsberaad voorgestelde taakdifferentiatie tot een 

geheel andere brandweerorganisatie zal leiden dan we tot nu toe kennen. Hij vraagt zich of een taakversmalling van taken 

niet tot demotivatie van vrijwilligers zal leiden?

De heer De Boer vraagt met het oog op de aanstaande herindeling van de Gemeente Haaren om de vrijwilligers van de 

uitrukposten Haaren en Helvoirt op gelijk niveau te informeren en voor de post Haaren ook de Veiligheidsregio Midden-West-

Brabant daarbij te betrekken.

De heer Hillenaar vraagt in hoeverre de dubbele aanstelling van beroepskrachten die tevens vrijwilligers bij de brandweer 

zijn een probleem vormt?

De voorzitter antwoordt dat de landelijke Denktank taakdifferentiatie probeert op eenduidige wijze oplossingen voor de 

gesignaleerde problemen te vinden en tevens de randvoorwaarden in kaart te brengen die daarvoor moeten worden 

ingevuld. De Mikkers vindt het belangrijk dat het Algemeen Bestuur beseft dat we op dit moment op zoektocht zijn en dat we 

weliswaar een zoekrichting hebben maar nog niet weten welke oplossingen uiteindelijk ter besluitvorming zullen worden 

voorgelegd.

De heer Van de Mortel vraagt waarom optie 2 Gelijkwaardigheid in bezoldiging bij beroepskrachten en vrijwilligers niet wordt 

uitgewerkt? Hoe moet een parttime dienstverband rechtspositioneel worden ingevuld? 

De voorzitter antwoordt dat vanwege de verwachte meerkosten van optie 2 het Veiligheidsberaad heeft gekozen om optie 3 

“Differentiatie in taken, opleidingseisen en verplichtingen aanbrengen tussen vrijwilligers en beroepskrachten” te 

onderzoeken.

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat uitsluitend met een taakdifferentiatie voor brandweervrijwilligers het vraagstuk niet wordt 

opgelost. Als een vrijwilliger naast basistaken slechts één specialistische taak mag vervullen zal een herverdeling en 

verplaatsing van specialistische taken noodzakelijk zijn. Uit oogpunt van opkomsttijden, slagkracht, aflossing en herbezetting 

vormt dit een uitdaging. En het geeft onrust en demotivatie bij de vrijwilligers.
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De voorzitter is van mening dat de inzet van vrijwilligers naast beroepskrachten en het aantal uitrukposten bij Brandweer 

Brabant-Noord niet ter discussie staat. De uiteindelijk te kiezen oplossing voor het vraagstuk van de strijdigheid van de 

huidige organisatie en rechtspositie van de brandweervrijwilligers met de Europese Deeltijdrichtlijn bepaalt ook welke kosten 

hiermee verbonden zijn en voor wiens rekening deze kosten zullen komen. 

De heer Van de Mortel vraagt om de brandweermensen zoveel mogelijk bij het verdere traject tot het vinden van een 

oplossing te betrekken en ook de raadsleden te informeren.

De voorzitter zegt toe dat de vrijwillige en beroepsmedewerkers van Brandweer Brabant-Noord door het management van 

de Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord over de verdere ontwikkelingen rond de problematiek van de strijdigheid 

van de rechtspositie brandweervrijwilligers met de Europese Deeltijdrichtlijn zullen worden geïnformeerd. Tevens zullen zij 

worden betrokken bij het toetsen op de praktische uitvoerbaarheid van door het Veiligheidsberaad voor te stellen 

oplossingen. De presentaties van deze vergadering zullen aan de leden van het Algemeen Bestuur worden toegezonden. De 

Gemeenteraden kunnen hiermee worden geïnformeerd.

Standpunt Algemeen Bestuur:

Op voorstel van de voorzitter komt het Algemeen Bestuur tot de volgende standpuntbepaling: Het Algemeen Bestuur hecht 

aan het huidige stelsel waarin de repressieve brandweertaken binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord met uitzondering 

van de posten ’s-Hertogenbosch Centrum (beroeps 24-uursdienst + vrijwilligers) en Rosmalen (beroeps dagdienst + 

vrijwilligers) door vrijwilligers worden uitgevoerd. Bij het opheffen van de strijdigheid van de huidige rechtspositie van 

brandweervrijwilligers met de Europese Deeltijdrichtlijn vormt stelselbehoud uitgangspunt. Nadat het Veiligheidsberaad 

hierover duidelijkheid heeft gegeven kunnen de consequenties en de maatregelen die nodig zijn om de gekozen oplossing 

door te kunnen voeren in kaart worden gebracht of verder uitgewerkt. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:

a. De consequenties voor Brandweer Brabant-Noord in kaart te brengen zodra het Veiligheidsberaad het voorstel 

taakdifferentiatie vrijwilligers ten opzichte van beroepskrachten en de daarin begrepen takenmatrix, de juridische 

uitwerking van het parttime dienstverband en verdere organisatorische en arbeidsrechtelijke gevolgen ter toetsing heeft 

voorgelegd.

b. Op passende momenten naar vrijwilligers en beroepskrachten te communiceren.

c. Door middel van een toelichtende brief met als bijlagen de presentaties van Roderik Kouwenhoven van het 

Veiligheidsberaad en van Brandweer Brabant-Noord de colleges van Burgemeester en Wethouders en de 

Gemeenteraden te informeren.

d. Zodra de uitkomsten van de landelijke discussie in het Veiligheidsberaad en de besluitvorming daarover door het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord over de taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en 

beroepskrachten heeft plaatsgevonden de colleges van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraden te 

informeren.

e. Met het oog op de komende herindeling van Haaren afstemming te zoeken over de communicatie met de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

 

3. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan. 

Mevrouw Van Schaijk meldt dat medio december 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid de rapportage “Beeld 

operationele prestaties Veiligheidsregio Brabant-Noord” van de Inspectie Justitie en Veiligheid is ontvangen. Deze 

rapportage is gebaseerd op gegevens over de jaren 2016 tot en met 2018. De onderdelen “Melding en alarmering” en 

“Leiding en coördinatie” kregen de beoordeling “voor verbetering vatbaar”. Als gevolg van het per 1 januari 2020 

operationeel zijn van de calamiteitencoördinatoren op de Meldkamer Oost-Brabant zijn inmiddels de noodzakelijke 

verbeteringen doorgevoerd. In de afgelopen dagen is van de minister van Justitie en Veiligheid tevens het rapport “De 

voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag” van de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvangen. De Inspectie 
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concludeert hierin dat alle veiligheidsregio’s zich voorbereiden op hulpverlening na een terroristische aanslag, zij het op 

verschillende manieren en in verschillende tempo’s. De regio’s hebben ook een verschillend risicoprofiel. Behoefte bestaat 

aan landelijke afspraken over gelijkwaardige uitrusting van personeel bij een gelijksoortige rol tijdens het optreden en de 

aanbeveling van een uniforme interpretatie van het ringenmodel. 

Mededelingen

4a. Bestuur

4a.a Terugkoppeling jaarwisseling 2019 – 2020 + vuurwerk

Brandweer Brabant-Noord is tijdens de jaarwisseling in totaal 90 maal uitgerukt waarbij 67 incidenten te maken hadden met 

vuurwerk. De meeste inzetten betroffen kleine branden. Dit jaar waren opvallend veel autobranden. In Vlijmen heeft zich een 

middelgrote brand in de carports van meerdere woningen voorgedaan. Er hebben zich geen gevallen van geweld tegen 

hulpverleners voorgedaan, aldus mevrouw Van Schaijk. In het van de vergaderstukken deel uitmakende overzicht wordt een 

landelijk beeld bij alle 25 veiligheidsregio’s gegeven.

De heer Smilde merkt op dat in strafrechtelijke zin de afgelopen jaarwisseling naar verhouding rustig is verlopen. 17 

verdachten zijn voor verschillende delicten voorgeleid.

De heer Heil voegt hieraan toe dat de jaarwisseling weliswaar relatief rustig is verlopen doch nog altijd om een aanzienlijke 

inspanning van de politie vraagt die groter is dan bij een druk horecaweekeinde of tijdens een groot evenement of festival.

De voorzitter meldt dat het Veiligheidsberaad door de minister van Justitie en Veiligheid is gevraagd om voor het Algemeen 

Overleg met de Tweede Kamer op 22 januari 2020 een advies uit te brengen over het wel of niet instellen van een verbod tot 

het afsteken van vuurwerk door burgers. Het Veiligheidsberaad heeft twee opties aan de voorzitters veiligheidsregio’s 

voorgelegd: gedeeltelijk of volledig vuurwerkverbod. Na raadpleging van het Dagelijks Bestuur heeft de voorzitter van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord vanuit de overweging dat (ook legaal) vuurwerk leidt tot branden en andere gevaarlijke 

situaties en een katalysator is geworden voor normloos gedrag en tegen de achtergrond van het pleidooi tot het nemen van 

het initiatief voor een veilige jaarwisseling met minder branden, minder slachtoffers, minder schade en minder geweld tegen 

hulpverleners gekozen voor optie A, te weten een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumenten-

vuurwerk.

 

Op 3 februari 2020 zal de Bestuurlijke Regiegroep Oost-Brabant bijeenkomen om zich over de vuurwerkproblematiek te 

beraden. Op 10 februari 2020 is een overleg tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de regioburgemeesters 

gepland. Verwacht wordt dat de minister in maart 2020 een voorstel aan de Tweede Kamer zal doen. De bedoeling is voor 

de zomer een besluit voor alle gemeenten te hebben.

De heer Van Soest ondersteunt de stellingname van de voorzitter. De veiligheidsregio steunt hierdoor de gemeenten die zelf 

al een vuurwerkverbod instellen.

Mevrouw Moorman spreekt eveneens haar steun voor het standpunt van de voorzitter uit. Ze is benieuwd wat er uiteindelijk 

in Oost-Brabant gaat gebeuren.

Mevrouw Van Hees vraagt zich af wat de consequenties zullen zijn van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk voor 

vuurwerkverkopers. In hoeverre zal de overheid worden genoodzaakt om een schadeloosstelling toe te kennen indien een 

gemeente of de nationale overheid een vuurwerkverbod instelt? 

4a.b Convenant brandveiligheid Dichterbij

Mevrouw Moorman deelt mee dat het Convenant brandveiligheid met de stichting (Hulp- en dienstverlening aan mensen 

met een verstandelijke beperking) Dichterbij onlangs is getekend. Het convenant is al enkele malen in het Algemeen Bestuur 

aan de orde geweest en voorziet in een eigentijdse en op de situatie van de cliënten en woonsituaties van Dichterbij 

afgestemde organisatie van de brandveiligheid.
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4a.c Lessen uit crises en mini-crises 2018 Instituut Fysieke Veiligheid

De boeken zijn inmiddels uitgereikt en niet-aanwezigen zal een exemplaar worden toegezonden.

4a.d Concept-beleidskader 2021

Mevrouw Van Schaijk bericht dat het concept-beleidskader 2021 op 19 december voor het geven van een zienswijze aan de 

gemeenteraden en colleges van B&W is gezonden. Inhoudelijk is het concept-beleidskader conform het Beleidsplan 

2020-2023 met toevoeging van de herindeling van de Gemeente Haaren en herverdeling van de FLO-kosten. Vaststelling 

van het Beleidskader 2021 met inachtneming van de ingediende zienswijzen is gepland voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur op 25 maart 2020. 

4a.e Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 2 oktober 2019

Het Algemeen Bestuur neemt de Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 2 oktober 

2019 voor kennisgeving aan.

Mededelingen kolommen en veiligheidspartners

4b. GHOR

Mevrouw Van Esch geeft een samenvatting van de belangrijkste maatregelen die zowel in landelijk verband als op het 

niveau van de GGD Hart van Brabant zijn genomen in verband met het indammen en voorkomen van verdere verspreiding in 

Nederland van het Coronavirus. Het Coronavirus is ingevolge de Wet Publieke Gezondheid door de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als een A-virus aangemerkt. De minister geeft leiding aan de uitvoering van 

wettelijke maatregelen. Er zijn op landelijk niveau het Outbreak Management Team (OMT) en het Bestuurlijk 

AfstemmingsOverleg (BAO) gevormd die alle noodzakelijke maatregelen nemen. RIVM en Universitair Medisch Centrum 

Erasmus in Rotterdam analyseren de situatie, onderzoeken het virus en adviseren artsen en GGD-en. 

Quarantainemaatregelen zijn voorbereid voor het geval in Nederland het Coronavirus wordt vermoedt of vastgesteld. 

Huisartsen zijn verplicht  bij het RIVM een melding te doen zodra bij hun patiënten het Coronavirus wordt vermoedt of 

vastgesteld. Op de website van het RIVM kunnen mensen zien hoe te handelen. De informatie en ‘Vragen en Antwoorden” 

worden doorlopend geactualiseerd. Voor publieksvragen heeft het RIVM een telefoonnummer beschikbaar (030-2749111). 

VWS staat permanent met het RIVM in contact. Zodra daar aanleiding toe is zullen gemeentebesturen en het Dagelijks en 

Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio door de GGD Hart voor Brabant in afstemming met de GGD West-Brabant en de 

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant worden geïnformeerd.

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit:

a. Dat de brief van 28 januari 2020 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer over het 

Coronavirus aan de leden van het Algemeen Bestuur wordt gezonden.

b. De communicatie tussen de GGD (Directeur Publieke Gezondheid) en de Veiligheidsregio over het Coronavirus en 

andere daarmee samenhangende maatregelen te stroomlijnen, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau 

4c. Politie

De heer Heil deelt mee dat op maandag 27 januari 2020 de migratie van C2000 naar IVC2000 succesvol is verlopen. Hij 

complimenteert alle medewerkers en leidinggevenden voor- en achter de schermen van de verschillende kolommen die deze 

migratie tot een goed resultaat hebben weten te brengen.

Op vrijdag 24 januari 2020 hebben de directeur Operatiën van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie en de 

directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord het Landelijk Convenant Incidentenbestrijding Spoorwegongevallen met Pro-rail 

getekend. 
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Naar verwachting zal de Tweede Kamer op 2 februari 2020 stemmen over de Wijzigingswet meldkamers, die na vaststelling 

door de Eerst Kamer naar verwachting op 1 juli 2020 in werking zal treden, aldus de heer Heil. Daarmee krijgt de overdracht 

van de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van de meldkamers naar de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking van de Nationale Politie een wettelijke basis.

4d. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Mevrouw Van Schaijk bericht dat met ingang van 1 januari 2020 de Calamiteiten Coördinatoren (CaCo’s) in roosterdienst 

hun functie op de Meldkamer Oost-Brabant vervullen. Hiermee voldoen de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en 

Brabant-Zuidoost aan hun wettelijke verplichtingen. 

Onlangs is door de leverancier de gezamenlijke Mobiele Commando Unit (MCU) voor de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord 

en Brabant-Zuidoost opgeleverd ten behoeve van het Commando Plaats Incident in geval van grootschalig optreden. De 

MCU vervangt 2 afgeschreven units met beperktere voorzieningen van beide veiligheidsregio’s.

5. Verslagen

5a. Concept-verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 6 november 2019

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het verslag van de vergadering op 6 november 

2019 overeenkomstig het voorgelegde concept vast. 

TER BESLUITVORMING

6. Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen veiliger” + Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgereikt wordt een overzicht van ontvangen reacties naar aanleiding van de bespreking door de burgemeesters van het 

concept-beleidsplan met hun gemeenteraden.

De heer Van de Mortel laat weten dat de Gemeenteraad van Vught zich in het Beleidsplan kan vinden. De Raad stelt hierbij 

wel als voorwaarden dat de uitvoering van het voorgestelde beleid binnen de afgesproken financiële kaders blijft zonder 

verhoging van de (incidentele) gemeentelijke bijdrage. Voorts verlangt de Raad om informatie over de voortgang van de 

belangrijkste projecten en een tussentijdse evaluatie in 2022. Tenslotte vraagt hij wanneer een nieuw Dekkingsplan wordt 

vastgesteld? 

De heer Hillenaar complimenteert de directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord met het Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen 

veiliger” en de Ontwikkelagenda. De Raad van Cuijk ondersteunt het Beleidsplan maar vraagt wel aandacht voor het 

honoreren van de afspraken over de financiering van het Beleidsplan zoals vastgesteld in het Beleidskader 2020. Graag 

ontvangt de Raad tussentijds berichten over de voortgang van de projecten en een tussentijdse evaluatie in 2020.

Mevrouw Buijs-Glaudemans laat weten dat ook de Raad van Oss het Beleidsplan ondersteunt. Wel heeft de Raad vragen 

gesteld over de verzekering van vrijwilligers en de weerbaarheid van hulpverleners tegen geweld.

De heer Van Soest bericht dat de Raad van Boxmeer eveneens het Beleidsplan ondersteunt. De Raad gaat er daarbij wel 

van uit dat de afspraken in het Beleidskader 2020 over de bekostiging van de projecten in het Beleidsplan worden 

gehonoreerd. Voorts pleit de Raad ervoor dat duurzaamheid niet alleen betrekking heeft op gebouwen en materieel maar 

ook als een vast onderdeel van de totale operatie moet worden gezien. De Raad pleit ervoor dat bij de operationele 

hulpverlening niet alleen wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maar ook met alle andere 

omringende veiligheidsregio’s waarbij wordt gestreefd naar maximale harmonisatie van processen. De Raad wenst tenslotte 

periodiek over de voortgang van de projecten te worden geïnformeerd en ziet de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie 

in 2023 met belangstelling tegemoet.

De heer Roolvink laat weten dat de Raad van Grave op 10 december 2019 heeft ingestemd met het Beleidsplan 2020-2023 

en de ontwikkelagenda.
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Mevrouw Van Hees bericht dat ook de Raad van Heusden het Beleidsplan 2020 – 2023 en de Ontwikkelagenda 

ondersteunt. De Raad wil wel scherp aan de wind zeilen en heeft aan zijn instemming de voorwaarde verbonden dat de 

veiligheidsregio bij de uitvoering van het beleid binnen de afgesproken financiële kaders blijft zonder verhoging van de 

(incidentele) gemeentelijke bijdrage.

Mevrouw Moorman meldt dat de Raad van Bernheze met instemming kennis heeft genomen van het Beleidsplan 2020-2023 

en de Ontwikkelagenda. De Raad vraagt zich af of het Beleidsplan niet te ambitieus is tegen de achtergrond van de 

beschikbare capaciteit en middelen. De Raad wil graag betrokken worden bij het versterken van de samenwerking van de 

veiligheidsregio met de gemeenten.

De heer Fränzel deelt mee dat de Raad van Sint Anthonis op 23 januari heeft besloten om het beleidsplan te ondersteunen. 

De Raad vraagt ruimte voor tussentijdse beleidsbijstelling indien de omstandigheden hierom vragen. Wanneer de ambities 

niet te verenigen zijn met de eerder afgesproken financiële kaders moeten de ambities in het beleidsplan worden bijgesteld 

en niet de financiële kaders, aldus de Raad van Sint Anthonis.

Mevrouw Van Schaijk bericht dat voorts schriftelijke reacties zijn binnengekomen van:

De Raad van Boekel (instemmen), de Raad van Boxtel (instemmen onder voorwaarde dat wordt vastgehouden aan de 

afspraken over bekostiging zoals vastgelegd in het Beleidskader 2020, tussentijds bericht over de voortgang van de 

projecten en een tussentijdse evaluatie in 2022), de Raad van ’s-Hertogenbosch (standpunt zoals Boxtel), de Raad van 

Landerd (instemmen en complimenten), de Raad van Haaren (geen schriftelijke reactie), de Raad van Meierijstad (geen 

aanleiding tot het indienen van een reactie), Mill en Sint Hubert (geen aanleiding tot het indienen van een reactie), de Raad 

van Sint Michielsgestel (standpunt zoals Boxtel + aandacht wordt gevraagd voor de lokale vrijwilligers bij de brandweer, 

zeker in relatie tot de Europese regelgeving over deeltijdwerken en beloning), de Raad van Uden (staat positief tegenover 

het beleidsplan maar merkt op dat de uitvoering binnen het beschikbare budget moet worden gerealiseerd).

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat de ingekomen reacties worden erkend en herkend. In de reactienota wordt aan het 

Algemeen Bestuur voorgesteld om op de daarin aangegeven wijze te reageren. Samengevat komt dit op het volgende neer: 

 Bij de vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Beleidskader 2020 zijn afspraken gemaakt over de bekostiging 

van de projecten van het Beleidsplan en de Ontwikkelagenda. Deze afspraken komen overeen met de door de Raden 

uitgesproken wensen. Dit geldt ook voor de tussentijdse evaluatie in 2022. 

 Daarnaast zal de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan worden gemeld in de Planning & Control instrumenten 

(Bestuursrapportage, Jaarverantwoording e.d.).

 Bij de uitrol van het Beleidsplan zal duurzaamheid in de brede context een belangrijke rol spelen. 

 De operationele samenwerking door de veiligheidsregio vindt plaats met alle (omringende) veiligheidsregio’s. De 

meldkamersamenwerking en daaraan gerelateerde processen vindt binnen Oost-Brabant specifiek met Brabant-Zuidoost 

plaats. 

In reactie op de vragen van de Raad van Oss antwoordt mevrouw Van Schaijk dat de vrijwilligers bij Brandweer 

Brabant-Noord goed verzekerd zijn, maar het risico van predispositie niet is gedekt. Bij politie, brandweer en GHOR/RAV is 

de aandacht voor weerbaarheid tegen geweld jegens hulpverleners gecheckt. Het belang is afhankelijk van de mate waarin 

het zich specifiek bij de betreffende dienst voordoet (Het meest bij de politie en het minst bij de brandweer.). Alle diensten 

hebben maatregelen en voorzieningen voor opvang van medewerkers. 

Op de vraag van de heer Van de Mortel antwoordt mevrouw Van Schaijk dat in landelijk verband gewerkt wordt aan de 

doorvoering van gebiedsgebonden opkomsttijden. Daartoe wordt een inventarisatie-instrument ontwikkeld dat vervolgens op 

praktische toepasbaarheid zal worden beproefd. Brabant-Noord heeft zich hiervoor als pilot aangemeld. Op grond van 

evenwichtige spreiding van de verschillende risicobeelden is echter voor andere veiligheidsregio’s gekozen. Zodra het 

inventarisatie-instrument wordt vrijgegeven voor daadwerkelijke toepassing zal de Veiligheidsregio Brabant-Noord een 

inventarisatie uitvoeren en op basis van de uitkomsten daarvan een nieuw Dekkingsplan opstellen. Gestreefd wordt hiermee 

zo mogelijk reeds in 2020 een start te maken aldus mevrouw Van Schaijk.
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De voorzitter merkt op dat het samenspel tussen veiligheidsregio en gemeenten om wederzijdse afstemming gaat. Wat 

verwacht je van de afstemming en hoe speel je als gemeente en veiligheidsregio op in?

Mevrouw Van Hees reageert dat de Raad van Heusden behoefte heeft aan informatie over welke projecten als eerste 

worden aangepakt.

De voorzitter verwijst naar de Ontwikkelagenda die met het Beleidsplan 2020 – 2023 ten behoeve van de bespreking met 

de raden is meegezonden. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:

a. Het Beleidsplan 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

b. De Ontwikkelagenda Samen Veiliger vast te stellen.

c. De Nota met door de Raden van gemeenten in Brabant-Noord vastgestelde op het Beleidsplan 2020 – 2023 en de 

Ontwikkelagenda uitgebrachte reacties vast te stellen.

d. In het kader van de jaarlijkse Bestuursrapportage, de Jaarverantwoording en bij noodzakelijke beleidsbijstelling in het 

Beleidskader zullen het Algemeen Bestuur, de colleges van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraden over 

de uitvoering van het Beleidsplan 2020 – 2023 en de ontwikkelagenda worden geïnformeerd. 

7. Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020 – 2023 Oost-Brabant

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt hoe wordt geborgd dat de voorzitters van Gemeentelijke Beleidsteams (GBT’s) en 

Regionale Beleidsteams (RBT’s) door daadwerkelijke deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen als voldoende 

vakbekwaam kunnen worden gekwalificeerd?

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat wordt geprobeerd om voor iedere functionaris in de rampenbestrijdings- en 

crisisbeheersingsorganisatie door opleiding, training en oefening voldoende geschoold, getraind en geoefend te krijgen en te 

houden. Door middel van een individueel kwalificatiedossier wordt bijgehouden hoe gekwalificeerd men is.

Mevrouw Buijs-Glaudemans pleit ervoor om ook de voorzitters van GBT en RBT over een kwalificatiedossier beschikken.

De voorzitter laat weten dat hij van elke burgemeester verwacht dat hij of zij adequaat voor zijn rampenbestrijdings- en 

crisisbeheersingstaken geschoold, getraind en geoefend is. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het Multidisciplinair 

Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020 – 2023 Oost-Brabant vast te stellen.

8. Overdrachtsdossier en governance Meldkamer Oost-Brabant

Mevrouw Moorman vraagt wat wordt gedaan met de vrijvallende bestemmingsreserve ICT?

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat zoals in het Overdrachtsdossier is aangegeven in 2020 in het kader van de 

Jaarverantwoording 2019 een afrekening met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Nationale Politie zal plaatsvinden.

De heer Hillenaar merkt op dat het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening geen behoefte heeft aan een plaats in 

het Bestuurlijk Meldkamer Overleg Oost-Brabant.

Mevrouw Van Schaijk licht toe dat het Tactisch Meldkamer Overleg in het leven is geroepen voor operationele en tactische 

vraagstukken, waarin onder andere de teamleider Meldkamer Ambulancezorg zitting heeft. Strategische vraagstukken zullen 

in het Directieteam Meldkamer Oost-Brabant worden besproken waarin onder andere de directeuren RAV Brabant Midden-

West-Noord en Brabant-Zuidoost zitting hebben. Het Bestuurlijk Meldkamer Overleg Oost-Brabant stemt bestuurlijke 

standpunten vanuit de kolommen af, maakt afspraken met betrekking tot de bestuurlijke lijn en treedt zonodig als 

escalatieniveau op naar het landelijke niveau (Bestuurlijk Meldkamer Beraad). We voorzien weinig bestuurlijke vraagstukken 
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die om apart overleg vragen. Volgend jaar evalueren we de gekozen oplossing. Bij in de praktijk gebleken noodzaak passen 

we de governance zonodig aan.

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:

a. Kennis te nemen van de overdracht per 1 januari 2020 van de Meldkamer Oost-Brabant van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord naar de Landelijke Meldkameer Samenwerking.

b. Kennis te nemen van het governancemodel Meldkamer Oost-Brabant na overdracht aan de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking.

9. Rondvraag

Mevrouw Van Hees vraagt naar de stand van zaken van het landelijke onderzoek naar de landelijke storing van 112 op 24 

juni 2019?

De heer Heil antwoordt dat hij na zal gaan wat de stand van zaken is. 

(Antwoord: Er lopen verschillende onderzoeken van de Inspecties Justitie en Veiligheid (continuïteit meldkamers en 112, 

crisiscommunicatie), Agentschap Telecom (storing telefoniesysteem), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (consequenties 

zorginstellingen) en Instituut Fysieke Veiligheid (bovenregionale afstemming, rollen, relaties en samenwerking van de 

veiligheidsregio’s, politie-eenheden en de Rijksoverheid in hun onderlinge samenhang. De onderzoeken lopen tot en met het 

eerste kwartaal van 2020. Alle onderzoeken zullen naar verwachting in onderlinge samenhang worden gepresenteerd.) 

Mevrouw Van Hees vraagt wanneer uitvoering wordt gegeven aan het maken van afspraken met andere veiligheidsregio’s 

betreffende regiogrensoverschrijdende operationele samenwerking?

De heer Pors antwoordt dat op concrete dossiers zoals natuurbrandbestrijding met andere veiligheidsregio’s wordt 

samengewerkt. Het is een weerbarstig proces omdat de operationele processen in de verschillende veiligheidsregio’s op 

onderdelen verschillend zijn georganiseerd.

Mevrouw Van Hees meldt dat zij door de Meldkamer Oost-Brabant nooit wordt gebeld wanneer sprake is van een 

(grootschalige of bijzondere) inzet.

Mevrouw Van Schaijk stelt voor deze vraag mee te nemen in het periodieke gesprek met de accounthouder (Peter 

Bandsma).

De voorzitter vraagt hoe we als veiligheidsregio invloed kunnen uitoefenen op het plaatsen van voldoende zendmasten voor 

5G netwerken na (mogelijke) opheffing van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem en overschakeling op NL Alert? De 

voorzitter zegt toe deze vraag in een vergadering van het Veiligheidsberaad aan de orde te zullen stellen.

Bij de rondvraag is aandacht besteed aan het afscheid van Kees Boot ter gelegenheid van zijn laatste vergadering als 

bestuursondersteuner in verband met zijn aanstaande pensionering. De voorzitter dankte Kees namens de leden van het 

Dagelijks en Algemeen Bestuur voor vele jaren van prettige en kundige advisering en ondersteuning.
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TER BESPREKING CRISISORGANISATIE

10. Verslag besloten gedeelte vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 november 2019 en terugkoppeling flexibel 

RBT

De voorzitter is positief over de voorbereidingen en organisatie van het flexibel RBT en spreekt zijn waardering uit voor 

iedereen die een bijdrage aan de voorbereidingen heeft geleverd.

Mevrouw Moorman refereert aan het verzoek van de veiligheidsregio om informatie over evenementen en andere 

publieksbijeenkomsten door te geven. Heeft deze informatie toegevoegde waarde gehad?

De voorzitter antwoordt dat helaas niet alle gemeenten de gevraagde informatie hebben aangeleverd. De wel ontvangen 

informatie is dankbaar gebruikt bij het uitwerken van scenario’s. 

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om:

1. Het verslag van het besloten gedeelte van de vergadering op 6 november 2019 vast te stellen en openbaar te verklaren.

2. Het flexibel RBT op te heffen.

3. De werkwijze van het flexibel RBT te evalueren en de uitkomsten daarvan terug te koppelen aan het Dagelijks en 

Algemeen Bestuur.

11. Bevoegd gezag bij rampen en crises

De voorzitter verwijst naar het bijgevoegde memo en meldt dat de verschillende wettelijke verantwoordelijkheden bij een 

RBT door het Dagelijks Bestuur in een training zijn doorleefd. De voorzitter stelt voor om hierop thematisch terug te komen.

Besluit: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het memo “Bevoegd gezag bij rampen 

en crises te bespreken en voor kennisgeving aan te nemen.

12. Kennismaking met operationeel leiders

Mevrouw Van Schaijk stelt de aanwezige Operationeel Leiders – Marijke Wilms, Martijn Sonjé en Joost Knopper ‒ kort voor 

en geeft hen de gelegenheid zichzelf te introduceren. Leon Verver (eenheid Oost-Brabant, Nationale Politie) en Ruud 

Thijssen (Regionaal Militair Operationeel Adviseur) zijn als gevolg van andere verplichtingen helaas verhinderd.

Marijke Wilms stelt zichzelf voor: Gemeentesecretaris Meierijstad, voorheen commandant Bevolkingszorg, diverse rollen in 

het Gemeentelijk Beleidsteam en betrokken geweest bij de boerenprotesten. 

Martijn Sonjé stelt zich voor: 20 jaar werkzaam bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord in verschillende functies (commandant 

Brandweer Sint Michielsgestel, districtscommandant Meierij, 9 jaar Commandant van Dienst Brandweer en Operationeel 

Leider tijdens de 112 storing 2019), momenteel hoofd Brandweermeldkamer Oost-Brabant, blij met de ontkleurde inrichting 

van het team Operationeel Leiders, verheugt zich op veelzijdige inzetten met nieuwe incidenttypes.

Joost Knopper stelt zich voor: circa 20 jaar werkzaam in diverse functies bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

(gemeentelijk commandant Brandweer ’s-Hertogenbosch, districtscommandant Meierij en Land van Cuijk, Commandant van 

Dienst Brandweer), momenteel hoofd bedrijfsvoering. Joost vindt het belangrijk dat de voorzitters van GBT en RBT en de 

operationeel leiders elkaar kennen.

De voorzitter vraagt hoe de Operationeel Leiders hun doorzettingsmacht naar andere diensten ervaren en wat zij van de 

voorzitter van het RBT verwachten?

Joost Knopper antwoordt dat de samenwerking tussen de verschillende diensten en daarmee ook met de operationeel 

leiders op collegiale en professionele wijze verloopt.
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Martijn Sonjé antwoordt dat de Operationeel Leiders geen zitting hebben als adviseur in het RBT of GBT. De adviseursrol 

wordt vervuld door anderen per kolom. Het contact tussen de operationeel leider en de voorzitter van het GBT of RBT vindt 

daarmee telefonisch plaats.

Mevrouw Moorman merkt op dat de Operationeel Leider eigenlijk nooit in RBT of GBT oefeningen participeert. Hoe kan het 

oefenen van GBT en RBT met de Operationeel Leiders wel worden georganiseerd?

Marijke Wilms antwoordt dat in 2020 bij alle GBT-oefeningen een Operationeel Leider zal deelnemen.

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt van welk gedrag van bestuurders Operationeel Leiders last hebben?

Joost Knopper antwoordt dat hij tot nu toe geen gedrag van bestuurders heeft meegemaakt waardoor hij zich in zijn rol als 

Operationeel Leider belemmerd voelde.

Marijke Wilms pleit ervoor om ook tijdens oefeningen rekening te houden met een adequate toewijzing van vraagstukken 

die of aan het ROT of aan het GBT of RBT moeten worden toegewezen.

De voorzitter vraagt hoe je als voorzitter van een GBT of RBT een relatie kunt scheppen met de Operationeel Leider als je 

elkaar niet lijfelijk kunt ontmoeten?

Martijn Sonjé antwoordt dat hij als Operationeel Leider er behoefte aan heeft dat de voorzitter van het GBT of RBT zijn of 

haar behoeften, vragen, twijfels en zorgen helder naar voren kan brengen. 

Joost Knopper pleit ervoor om langer bij dit onderwerp stil te staan. Hoe organiseren we het overbrengen van vragen, 

twijfels, emotionele behoeften in de relatie voorzitter GBT of RBT en de Operationeel Leider?

De voorzitter pleit voor fysiek contact tussen Operationeel Leider en voorzitter GBT of RBT, als de tijd en het type crisis het 

toelaat: Als je bij elkaar aan tafel zit kun je emoties beter uitwisselen.

De heer De Boer vraagt of een burgemeester of een technisch voorzitter het GBT of RBT voorzit? In de Veiligheidsregio 

Midden-West Brabant wordt gewerkt met daartoe opgeleide technische voorzitters.

De voorzitter antwoordt dat hij zelf geen behoefte aan een technisch voorzitter heeft om RBT of GBT voor te zitten.

De heer Van Soest is van mening dat afhankelijk van het incident een technisch voorzitter functioneel kan zijn.

De heer Hellegers verwijst naar de opdracht die het Dagelijks Bestuur heeft gegeven om te onderzoeken hoe we geschikte 

functionarissen kunnen vinden om desgevraagd de rol van technisch voorzitter van GBT of RBT te vervullen.

Mevrouw Van Schaijk reageert dat in de loop van 2020 hiertoe een voorstel aan het Dagelijks Bestuur zal worden gedaan. 

Telefonisch of fysiek contact zal altijd moeten plaatsvinden tussen de Operationeel Leider en de burgemeester die de 

verantwoordelijkheid draagt als voorzitter van het GBT of van het RBT (dus niet met de technisch voorzitter).

Mevrouw Van Hees is van mening dat elke afzonderlijke burgemeester of fungerend voorzitter van de veiligheidsregio 

bepaalt of en zo ja wie als technisch voorzitter leiding geeft aan het GBT of het RBT. Met name bij locoburgemeesters die 

onvoldoende zijn opgeleid, getraind en geoefend voor de functie van voorzitter GBT bestaat behoefte aan een technisch 

voorzitter. 
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13. Sluiting

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

12.15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 1 juli 2020

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord

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


