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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 18 december 2019.

Aanwezig: drs. J.M.L.N. Mikkers (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. H.A.G. Hellegers, mr. W.A.G. Hillenaar, mw. 

drs. W. van Hees, mw. drs. M.J.H. van Schaijk, mr. A.D. Heil, kolonel L. de Lange, ing. C.J.W.L. Pors MCDM en C.Q. Boot MSM 

(verslag).

Afwezig met bericht van verhindering: mw. drs. C.J.M.A. van Esch, mr. J.J. Smilde en drs. L.H.J. Verheijen.

Agenda

nr.

Onderwerp

1. Opening Opening 09.00 uur

2 Ingekomen en uitgegane 

stukken & Mededelingen 

Bestuur

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor 

kennisgeving aan.

MEDEDELINGEN:

2a  Bestuur

 Stand van zaken protesten boeren

De heer Heil doet verslag van de ontwikkelingen tot 09.00 uur. Er is sprake van een 

dynamisch beeld met veel verplaatsingen van actievoerende boeren met tractoren. De 

verkeersafwikkeling wordt hierdoor beïnvloed, doch de politie grijpt in waar de 

verkeersveiligheid in gevaar komt. 

Mevrouw Van Schaijk bericht dat het ROT hedenmorgen bijeen was en de 

ontwikkelingen op de voet volgt.

Kolonel De Lange bericht dat Defensie op verzoek van de Rijksoverheid op 5 locaties 

mensen en middelen heeft samengetrokken om steun te verlenen als dit noodzakelijk 

is. 

 Systeemtest 2019

Mevrouw Van Schaijk bericht dat met het oog op de noodzakelijke inzet voor de 

bijeenkomsten en werkzaamheden voor het flexibel RBT in de afgelopen weken is 

besloten de systeemtest 2019 uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2010.

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt of het mogelijk is de systeemtest telkens aan het 

begin van het jaar te houden.

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat de systeemtest deel uitmaakt van een oefencyclus 

en daarbij tot nu toe het sluitstuk vormt. Zij zegt toe na te gaan wat mogelijk is.

 Stand van zaken Beleidsplan 2020 – 2023 ‘Samen veiliger’
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Mevrouw Van Schaijk bericht dat op 26 en 28 november 2019 medewerkersbijeen-

komsten gehouden zijn om de inzet van de medewerkers voor de uitvoering van het 

Beleidsplan 2020 – 2023 te mobiliseren. Onderdeel van deze introductie vormde een 

daarvoor met eigen medewerkers gemaakte film welke ter vergadering wordt vertoond.

Inmiddels wordt het Concept-beleidsplan 2020 – 2023 door de burgemeesters met hun 

gemeenteraden besproken. Desgevraagd wordt hierbij door de accounthouders (MT-

leden van Brandweer Brabant-Noord) een toelichting in Raads- of 

Commissievergaderingen verzorgd.

De voorzitter stelt voor om de film ook beschikbaar te stellen aan de griffiers, 

burgemeesters, AOV-ers/IV-ers en afdelingen communicatie van de samenwerkende 

gemeenten.

Mevrouw Van Schaijk zegt toe de film zoals gevraagd te verspreiden.

 Terugkoppeling Veiligheidsberaad 9 december 2019

De voorzitter laat weten dat de voorzitters de minister van Defensie hebben 

gecomplimenteerd voor de wijze waarop Defensie zich in de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld tot een gewaardeerde veiligheidspartner van de veiligheidsregio’s en de 

politie. Defensie levert in toenemende mate op pro-actief gebied met gespecialiseerde 

kennis en middelen een bijdrage aan het meedenken over en het realiseren van 

oplossingen bij veiligheidsvraagstukken. De minister vroeg daarbij wel om 

wederkerigheid van de veiligheidsregio’s, maar kon niet helemaal duidelijk maken op 

welke wijze de veiligheidsregio’s defensie zouden kunnen ondersteunen. Zij heeft 

toegezegd hierop terug te zullen komen.

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt wat de rol van Defensie bij Terrorisme(gevolg) 

bestrijding is?

Kolonel De Lange antwoordt dat als gevolg van (cyber)terrorisme internationale en 

nationale veiligheid sterker verweven raken. Vanwege toenemende internationale 

dreiging wordt Nederland weer belangrijk als logistiek centrum voor materieelopslag, 

aanlanding en doorvoer van met name Amerikaanse versterkingseenheden. Doordat 

Defensie zelf over aanmerkelijk minder menskracht dan in het verleden beschikt moet 

een groter beroep worden gedaan op civiele ondersteuning. 

De voorzitter doet verslag van de discussie over taakdifferentiatie brandweer. De 

minister van Justitie en Veiligheid liet nadrukkelijk weten op korte termijn een oplossing 

voor de rechtspositie van brandweervrijwilligers te willen doorvoeren. Zeker de helft van 

de voorzitters van de veiligheidsregio’s is nog niet overtuigd van de noodzaak om 

uitsluitend vanwege de Europese deeltijdrichtlijn taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en 

beroepsmedewerkers door te voeren. Zij pleiten voor nader onderzoek en het 

verwerven van medewerking van de Europese Unie om de Deeltijdsrichtlijn aan te 

passen. Afgesproken is dat het voorstel taakdifferentiatie brandweer nu eerst bij alle 

veiligheidsregio’s op uitvoerbaarheid, consequenties en draagvlak zal worden getoetst. 

De heer Mikkers is van mening dat bij de beoordeling van het voorstel ook de 

problematiek van de opkomsttijden moet worden meegenomen.

Mevrouw Van Schaijk is van mening dat het voorstel taakdifferentiatie het resultaat is 

van een sterk juridische fuik benadering. Zij maakt zich zorgen over de tijdsklem 
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waarbinnen een uitvoerbare oplossing moet worden gevonden. De andere 

aandachtspunten rond vrijwilligheid bij de brandweer worden buiten beschouwing 

gelaten. De nu voorgelegde oplossing moet uiteraard ook in juridisch opzicht houdbaar 

zijn. Afgevraagd of de beweringen van uitsluitend professor Verburg hiertoe een 

toereikende juridische toets opleveren. Het is voorts de vraag in hoeverre de 

systeemwerkelijkheid van de voorgestelde oplossing de discussie mag domineren. De 

consequenties van taakdifferentiatie zijn groot, in een aantal gevallen zelfs onwenselijk.

De heer Pors merkt op dat het Instituut Fysieke Veiligheid in Europees perspectief een 

onderzoek doet naar vrijwilligheid bij de brandweer. In de week van 9 december 2019 

een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het onderzoeksteam van het IFV en de 

Participatieraad vrijwilligers Brandweer Brabant-Noord waarbij het onderwerp 

taakdifferentiatie aan de orde is geweest. Daarbij werd duidelijk dat de wijze waarop 

taakdifferentiatie wordt ‘geframed’ van invloed is op de beleving door de vrijwilligers. 

Het Brandweerveld is overigens zeer verdeeld over taakdifferentiatie.

De voorzitter merkt op dat de burger in nood een allround brandweermens verwacht. 

Vraag is dan wat je qua kennis, vaardigheden en verplichtingen van een 

brandweervrijwilliger mag verwachten.

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat het voorstel taakdifferentiatie qua rechtspositie 

onderscheid maakt tussen beroepsmedewerkers, parttime beroepsmedewerkers en 

vrijwilligers, doch qua taken tussen (parttime)beroepsmedewerkers en vrijwilligers.

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt in hoeverre het ministerie van Justitie en 

Veiligheid meeschrijft met de oplossing?

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat vertegenwoordigers van het ministerie inderdaad 

deel uitmaken van de zogenaamde Denktank, die het voorstel taakdifferentiatie heft 

opgesteld. Het voorstel is door 4 veiligheidsregio’s getoetst, maar deze toetsing had 

een voorlopig en globaal karakter. Zij stelt voor om tijdens het themagedeelte van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 januari 2020 de burgemeester bij te 

praten over de ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie brandweer. 

De voorzitter verzoekt om ter toelichting de secretaris van de Denktank uit te nodigen.

De heren Hellegers en Hillenaar vragen of met het doorvoeren van taakdifferentiatie 

niet feitelijk de bijl aan de wortels van vrijwilligheid bij de brandweer wordt gelegd? Zij 

vragen waarom Defensie en de Politie geen vergelijkbare problemen met hun 

vrijwilligers hebben?

De heer Heil antwoordt dat politievrijwilligers aan de zelfde eisen moeten voldoen als 

politiemedewerkers en ook dezelfde taken verrichten waarvoor zij opgeleid, getraind en 

geoefend zijn.

 Rapport “De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag” 

Inspectie Justitie en Veiligheid

Mevrouw Van Schaijk merkt op dat het rapport door de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

genuanceerd is ontvangen. Veel aanbevelingen waren reeds doorgevoerd, bij andere 

zal dit alsnog worden gerealiseerd. Inmiddels is ook de rapportage “Operationele 

prestaties” van de Inspectie ontvangen. De daarin gedane conclusies en aanbevelingen 
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worden herkend.

De heer Hillenaar vraagt in hoeverre alle noodzakelijke verbeteringen zin gerealiseerd?

Mevrouw Van Schaijk antwoordt dat op twee na, die komend jaar worden doorgevoerd, 

alle verbeteringen inderdaad zijn gerealiseerd. 

 RBT-training

Mevrouw Van Schaijk laat weten dat de RBT-trainingen door de deelnemers als 

waardevol zijn ervaren. Van de opgedane ervaringen zal een overzicht worden 

uitgebracht. In voorkomende gevallen zal het RBT in de brandweerkazerne 

’s-Hertogenbosch Centrum bijeen komen.

2b Mededelingen Politie Wijzigingswet Meldkamers 

De heer Heil laat weten dat volgens de huidige planning de Wijzigingswet Meldkamers 

op 1 juli 2020 in werking zal treden.

Met het oog op het grote aantal gelijktijdige landelijke evenementen in de periode 27 

april – 16 mei 2020 heeft de politie geen mogelijkheden meer om aanvullende 

evenementen te ondersteunen. In deze periode geldt de waterlijn dat capaciteit 

beschikbaar is voor de basispolitiezorg. De eenheid Oost-Brabant moet ook capaciteit 

blijven leveren voor landelijke bewaking en beveiliging van bedreigde personen.

2c Mededelingen Hoofdofficier 

van Justitie

Geen mededelingen.

2d Mededelingen Brandweer Zeer grote brand Haarendael

De heer Pors laat weten dat de inhaalslag Koninklijke Onderscheidingen met het oog 

op de komende wijziging met betrekking tot brandweervrijwilligers nagenoeg is 

afgerond. Hij spreekt zijn dank uit voor de uitstekende wijze waarop door de 

verschillende gemeenten medewerking is verleend.

De voorzitter vraagt of er een alternatief komt voor het toekennen van Koninklijke 

Onderscheidingen aan brandweervrijwilligers?

De heer Pors antwoordt dat in landelijk verband inderdaad wordt gewerkt aan een 

specifieke brandweeronderscheiding.

2e Mededelingen GHOR Geen mededelingen.

2f Mededelingen 

Rampenbestrijding & 

Crisisbeheersing

Geen mededelingen.

2g Mededelingen 

Bevolkingszorg

Mevrouw Van Schaijk bericht dat onlangs een geslaagde netwerkdag Bevolkingszorg 

is gehouden.

2h Mededelingen Waterschap Geen mededelingen.
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Aa en Maas

2i Mededelingen Defensie Kolonel De Lange bericht dat op 13 december 2019 door de Koninklijke Landmacht, de 

Nationale Politie, de Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brainport Eindhoven de 

intentieverklaring is getekend om structureel samen te werken op het gebied van onder 

meer autonoom rijden en robotisering. Ook de Veiligheidsregio Brabant-Noord is 

geïnteresseerd en gaat in de toekomst mogelijk aan deze samenwerking deelnemen.

3a. Concept-besluitenlijst 

vergadering Dagelijks 

Bestuur Veiligheidsregio 

Brabant-Noord d.d. 2 

oktober 2019

Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt het concept-verslag/besluitenlijst van de 

vergadering op 2 oktober 2019 conform concept vast.

TER BESLUITVORMING

Wijziging Organisatiebesluit Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om het Organisatiebesluit conform het 

voorgelegde voorstel te wijzigen.
4.

Toelichting: -

TER BESPREKING

5. Terugkoppeling flexibel RBT Besluit: Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit om het 

besluit tot fiattering van de beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en het 

bejegeningsprofiel in geval van grootschalige ordeverstoringen in het kader van 

actievoerende agrariërs te bekrachtigen.

Toelichting De voorzitter roept in herinnering dat het instellen van het flexibel RBT op 6 november 

2019 door het Algemeen Bestuur is besloten. Het coördinatiemechanisme van het RBT 

zou hierbij moeten worden benut om voor te bereiden op onverhoopte grote maat-

schappelijke problemen. In het verlengde hiervan werd besloten om een voorbereidend 

ROT te vormen onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van Meierijstad 

(Marijke Wilms). 

Punt van aandacht is nog wel de medewerking van gemeenten aan de voorbereiding 

van scenario’s en het aanwijzen van contactpersonen met de agrarische sector. De 

reacties op deze verzoeken lieten soms te wensen over. Overigens zijn bedoelde 

vragen voorgelegd aan de burgemeesters en de AOV-ers. 

Daarnaast speelt in veel gemeenten de vraag: Wie gaat erover? Benader je 

grootschalige ordeverstoringen alleen vanuit het perspectief van afzonderlijke 

gemeenten of vanwege de grensoverschrijdende effecten als een intergemeentelijk 

vraagstuk waarbij een gezamenlijke aanpak gerechtvaardigd is.

De voorzitter doet ook verslag van de ontwikkelingen in de Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost. Het bestuur van deze veiligheidsregio had anders dan Brabant-Noord 

besloten om zich niet voor te bereiden op grote ontwrichtende ordeverstoringen. In de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van deze veiligheidsregio op 16 december 2019 

werd besloten om op 18 december 2019 GRIP 4 af te kondigen en voorts om alle door 

Brabant-Noord voorbereidende scenario’s over te nemen.

Door de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie zijn in het verlengde van de 

landelijke beleidslijn beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel 
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geformuleerd die maandagavond 18 december 2019 ter fiattering aan de voorzitters 

van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zijn voorgelegd. Deze 

beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel zijn niet alleen 

uitgangspunt voor het optreden van de politie bij ordeverstoringen door agrarische 

actievoerders maar voorts ook uitgangspunt voor de coördinatie door de voorzitter van 

de veiligheidsregio in geval van een opschaling tot GRIP 4. 

Overdrachtsdocument 

Meldkamer Oost-Brabant

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. kennis te nemen van het ter vergadering in te brengen advies van de 

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant;

2. het definitieve concept-overdrachtsdossier MKOB inclusief het governancemodel 

MKOB na overdracht aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking vast te 

stellen; 

3. Mandaat te verlenen aan de directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord om 

namens de latende partijen het overdrachtsdossier en de Letter of 

Representation te ondertekenen. 

6.

Toelichting: De voorzitter vraagt in hoeverre er sprake is van één geïntegreerde 

meldkamerorganisatie Oost-Brabant of nog van afzonderlijke meldkamers?

De heer Heil antwoordt dat de Meldkamer Oost-Brabant integraal geheel is waarin 

politie, brandweer en ambulancezorg samenwerken.

Mevrouw Van Schaijk voegt hieraan toe om voor de brandweer tot één meldkamer 

voor beide veiligheidsregio’s te komen het beleid door beide veiligheidsregio’s moet 

worden afgestemd. Hierbij komt ook de culturele dimensie aan de orde. Het 

ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke cultuur vraagt om een langdurig 

volgehouden inspanning.

De heer Hillenaar vraagt of gemeenteraden de Meldkamer Oost-Brabant kunnen 

bezoeken.

De heer Heil vraagt om daartoe contact te leggen met hoofd DROC Jos van der 

Heijden.

7. Concept-beleidskader 2021 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. in te stemmen met het Concept-Beleidskader 2021;

2. het Concept-Beleidskader 2021 voor een zienswijze te verzenden aan de raden 

van de deelnemende gemeenten;

3. het Concept-Beleidskader 2021 ter besluitvorming te agenderen voor het 

Algemeen Bestuur van 25 april 2020.

4. bij de resultaatbestemming in het kader van de Jaarrekening 2019 een besluit te 

nemen over het structurele overschot van de GHOR ad € 150.000.

Toelichting: De Contactambtenaren van adoptiegemeenten brengen een positief advies uit op het 
concept-beleidskader 2021.

De heer Hellenaar heeft vragen over de indexering, het advies van de 
contactambtenaren van de adoptiegemeenten en de taakstelling als gevolg van het 
vertrek van Haaren.

Mevrouw Buijs-Glaudemans vraagt aandacht voor spoorongevallen.

De heer Hillenaar heeft een vraag over het verslag van de contactambtenaren van de 
adoptiegemeenten.
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De voorzitter refereert aan het structurele overschot van € 150.000 van de GHOR 
zoals gemeld in de Bestuursrapportage 2019. Overwogen kan worden dit bedrag aan 
de gemeenten terug te geven. In het Concept-beleidskader 2021 wordt immers 
voorgesteld de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio te verhogen als gevolg 
van de voorgestelde regionalisering van de FLO-kosten. Feitelijk kunnen we pas bij de 
Jaarrekening 2019 over deze optie spreken.

Mevrouw Buijs-Glaudemans merkt op dat eerder door het Algemeen Bestuur is 
besloten om overbodige reserves te bestemmen om de ontwikkelagenda voor de 
periode 2022 – 2023 te bekostigen. Hierin zou ook het structurele overschot van de 
GHOR kunnen worden gestort waardoor in het kader van nieuw voor oud iets meer 
ruimte voor nieuw beleid ontstaat. Zij stelt daarom voor om de discussie tot de 
jaarrekening 2019 uit te stellen.

Mevrouw Van Schaijk refereert aan de besluitvorming bij de Bestuursrapportage 2019. 
De Veiligheidsdirectie heeft recent opgemerkt om voor het realiseren van de 
ontwikkelagenda in 2020 en 2023 een beroep op aanvullende gemeentelijke 
gemeentelijke bijdragen zoveel moet worden voorkomen.

De heer Hellegers merkt op dat de ontwikkelreserve is gevoed met overtollige 
reserves. Het structurele overschot is inderdaad structureel en niet eenmalig. Wat 
betekent dat voor de programmabegroting 2021?

Met betrekking tot de frictiekosten als gevolg van het uitreden van Haaren merkt 
mevrouw Van Schaijk op dat overheadkosten in een periode van drie jaar moeten 
worden afgebouwd. Hiertoe is een taakstelling geformuleerd.

Met betrekking tot de indexcijfers wordt opgemerkt dat de begroting van de GHOR ook 
onderdeel van de GGD Hart voor Brabant vormt welke is gebaseerd op de indexcijfers 
van de Gemeente Tilburg. De resterende begroting is gebaseerd op de indexcijfers van 
’s-Hertogenbosch. De ‘definitieve’ indexcijfers van Tilburg en ’s-Hertogenbosch worden 
rond de jaarwisseling verwacht en zullen in het concept-beleidskader 2021 worden 
verwerkt, aldus mevrouw Van Schaijk. 
  

8. Multidisciplinair 

meerjarenbeleidsplan 

vakbekwaamheid 2020 – 

2023 Oost-Brabant

Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan 
Vakbekwaamheid 2020-2023 Oost-Brabant. 

Toelichting: -

13. Rondvraag Dank voor ondersteuning van Defensie aan Oss

Mevrouw Buijs-Glaudemans dankt kolonel De Lange voor de ondersteuning van 
gespecialiseerde eenheden van Defensie en aan de politie voor hun voortvarende en 
omvangrijke aanpak tijdens operatie Alfa.

Kolonel De Lange refereert aan een onderzoek van professor Tops en merkt op dat de 
maatschappelijke en economische effecten van drugsgerelateerde criminaliteit 
langzamerhand een ontwrichtend karakter hebben gekregen.

Mevrouw Van Hees vraagt zich af of in hoeverre de overheid nog in staat is om greep 
op drugsgerelateerde criminaliteit te krijgen. Het vraagt in ieder geval om een integrale 
benadering van overheid, bedrijfsleven en vele anderen.

Mevrouw Van Schaijk realiseert zich dat vanwege allerlei functionele verbanden ook 
aan een inhoudelijke bijdrage van de veiligheidsregio moet worden gedacht.
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Mevrouw Van Hees vraagt in hoeverre van de veiligheidsregio nog een bijdrage aan de 
bestrijding en beheersing van de Eikenprocessierups mag worden verwacht?

De heer Boot antwoordt dat op 25 september 2019 een landelijke bijeenkomst over de 
beheersing en bestrijding van de Eikenprocessierups heeft plaatsgevonden waaraan 
door de veiligheidsregio en de GGD en veel gemeenten, ook uit Brabant-Noord, is 
deelgenomen. Het Kenniscentrum Processierupsen van de Universiteit Wageningen 
heeft voor de gemeenten een draaiboek voor beheersing en bestrijding opgesteld. 
Gemeenten doen er goed aan hun inspanningen met buurgemeenten, Rijkswaterstaat, 
natuurbeheerders en provincie af te stemmen zodat sprake is van een eenduidig beleid 
en gezamenlijke inkoop van bestrijdingscapaciteit. Hier ligt in de eerste plaats een taak 
voor groenbeheerders.

Sluiting: 11.00 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 25 maart 2020,

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

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


