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Van de digitale beraadslaging van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio d.d. 25 maart 2020

Gezien de adviezen en besluiten rondom het Coronavirus heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Noord besloten 
zowel de bijeenkomsten van het DB als het AB op 25-3-2020 te annuleren.
Sommige punten worden doorgeschoven naar een ander moment. Andere onderwerpen worden per mail afgedaan en zo 
nodig in de eerstvolgende fysieke vergadering formeel bekrachtigd, met terugwerkende kracht.

Digitale besluitvorming niet mogelijk
Digitale besluitvorming is wettelijk gezien niet mogelijk, digitale beraadslaging is wel toegestaan. Het is voorstelbaar dat in 
een digitale beraadslaging wordt nagegaan of er behoefte is aan stemming, zo niet, dan kan onder deze uitzonderlijke 
omstandigheden ook worden gesteld dat een besluit geacht wordt te zijn genomen en dat dit in de eerstvolgende fysieke 
vergadering formeel wordt bekrachtigd, met terugwerkende kracht.

Voorstellen ter besluitvorming in het AB van 25 maart 2025 waren:
agp 5. Beleidskader 2021
agp 6. Verlenging Regionaal crisisplan 2016-2019

Beide stukken zijn afzonderlijk voor digitale beraadslaging aan u aangeboden, waarbij u is gevraagd of er behoefte is aan 
stemming (zoals hiervoor toegelicht).

Overzicht van de ontvangen reacties tot 26 maart 2020

agp 5. Beleidskader agp 6. Crisisplan
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1 Bernheze x

2 Boekel

3 Boxmeer x x

4 Boxtel

5 Cuijk x x

6 Grave x x

7 Haaren

8 ‘s-Hertogenbosch

9 Heusden x x

10 Landerd x x

11 Meierijstad x x

12 Mill en Sint Hubert

13 Oss x

14 Sint Anthonis

15 Sint Michielsgestel

16 Uden x x

17 Vught

Totaal 7 9



Conclusie m.b.t. het Beleidskader 2021

Door geen reactie te sturen hebben de AB-leden van 10 gemeenten impliciet en door wel een reactie te sturen hebben de 

AB-leden van 7 gemeenten expliciet laten weten akkoord te gaan met vaststelling van het Beleidskader 2021 

Veiligheidsregio Brabant-Noord en de reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.

Conclusie m.b.t. het Verlenging Regionaal crisisplan 2016 – 2019

Door geen reactie te sturen hebben de AB-leden van 8 gemeenten impliciet en door wel een reactie te sturen hebben de 

AB-leden van 9 gemeenten expliciet laten weten akkoord te gaan met verlenging van de werkingsduur van het Regionaal 

crisisplan 2016 – 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord tot en met 2021.

Besluiten

agp 5. Beleidskader 2021
Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Het Beleidskader 2021 vast te stellen

2. In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen:

 Wat betreft de opmerking van gemeente Bernheze. Op 15 november jl. heeft de Veiligheidsregio formeel een 

verzoek voor de vergoeding van frictiekosten over de periode 2021 t/m 2023 neergelegd. Ook zijn wij in 

gesprek met de gemeente Haaren over de desintegratievergoeding en dit gesprek verloopt constructief. Wij 

hebben dan ook vertrouwen in een goede afwikkeling.

 Wat betreft de opmerking van gemeente Boxmeer over het omkeerbaar zijn van de uitgaven van de 

doorontwikkeling, benadrukken we nogmaals dat we geen structurele verplichtingen op dit vlak aangaan 

zonder de instemming van ons Algemeen Bestuur en/of de deelnemende gemeenten (als dit de gemeentelijke 

bijdrage raakt).

agp 5. Beleidskader 2021
Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van het huidige regionaal Crisisplan 2016-2019 met twee jaar, 

namelijk tot en met 2021.

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