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Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 15 april 2020.

Aanwezig: J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. van Schaijk, A. Heil, C. Pors, 

C. van Esch en R. Loggers (verslag).

Afwezig met bericht van verhindering: J.J. Smilde, L. de Lange, L. Verheijen.

Agenda

nr.

Onderwerp

1. Opening en vaststellen 

agenda

Ingelast Kort gesprek met Staatsecretaris BZK Raymond Knops

De heer Knops geeft kort weer dat hij intensief met de crisis bezig is (geweest). Hij is 

onder de indruk van hoe dit gebeurt en is benieuwd naar hoe de VR en de 

burgemeesters dit doen. Vooral ook gezien de komende uitdaging hoe we weer uit de 

crisis komen en terug bewegen naar het nieuwe normaal. Dit is een precair proces. De 

beelden van VRBN helpen om het beeld in Den Haag te vormen. Hij is vooral benieuwd 

naar hoe we terug kunnen komen, welke stappen (ook binnen de gemeenten) kunnen 

we gaan zetten. Een aantal zaken worden meegegeven:

 Dank voor de spoedwet

 Samenleving nog te bang om voorzichtig los te laten. Roept ook verwarring op. 

Maar economie roept er om.

 Laat primair onderwijs starten, bijv. met halve klassen. Dit is een hefboom voor het 

reguleren van de samenleving. Maar dit mag niet leiden tot extra besmettingen 

onder het onderwijzend personeel. Daar zijn zorgen over.

 Maak duidelijke keuzes. 

 Voorkom culturele verarming doordat theaters en andere culturele instellingen 

omvallen, vooral in middelgrote steden is dit hard werken. 

 Laat de gemeenten in de nazorg niet in de steek. Veel 

gemeenschapsvoorzieningen moeten straks door kunnen gaan. Niet alleen 

cultureel. 

 Bied perspectief voor de samenleving.

 Stel voor (alle) contactberoepen ook PBM’s ter beschikking. Dit is cruciaal om hen 

te beschermen is. 

 Geef vertrouwen in samenleving om te laten zien (zoals vertier sector) hoe we dit 

binnen 1,5m kunnen bewerkstellingen. Benut al lopende initiatieven. 

 Houd ook de boa’s en politiemensen in het vizier, zij oefenen ook contactberoep 

uit. 

 Ben bewust van de contra beweging. Als de sector open mag, dan gaan andere 

sectoren hier ook om vragen. 

 Bekijk andere handhavingsmethodes voor jongeren omdat de jeugd gaat zich per 

week slechter gedragen

 Monitor goed wat er gebeurt als we maatregelen langzaam opheffen en raak niet 
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in paniek als besmettingen iets omhoog gaan (is inherent)

 Hef maatregelen in kleine stappen van een aantal weken op (beheersbaar), meet 

het effect en zet dan pas volgende stap. We moeten niet in een jojo situatie 

komen. 

 Neem buitenland ervaringen mee. 

 Heb aandacht voor de sociale onrust en de sociale kloof. Voor mensen die het al 

moeilijk hebben is deze situatie lastiger. Helemaal als straks de prijzen van bijv 

horeca omhoog gaan door schaarste en dit minder bereikbaar wordt voor grote 

groepen.

De heer Knops geeft nog een aantal weerspiegelingen op deze punten en zegt toe om 

ze mee te nemen naar overleg met het kabinet in het MCCb.

2 Concept Besluitenlijst DB 18 

december 2019

Het Dagelijks Bestuur besluit conform voorstel.

Mededelingen

Bestuur Geen 

Politie (de heer Heil)  Er wordt toelichting gegeven op het uittreden van de politie uit de 
Gemeenschappelijke Regeling. De Wet meldkamer wijzigt en treedt per 1 juli in 
werking. Er wordt een landelijk convenant samenwerking uitgewerkt en is voor 1 
juli gereed. De hele uittreding is voor het eind van het jaar gereed.

 Evenementen verdienen aandacht mochten die op termijn weer plaats mogen 
vinden. We moeten vooruitkijken hoe we hiermee omgaan, want er zijn zorgen om 
de beschikbare capaciteit bij politie.

 Er zit een team op de brandstichting van zendmasten en dit krijgt prioriteit. 

 De heer Heil stelt de vraag aan mevrouw Van Schaijk wat de afspraken zijn tussen 
de mulitpartners over oefenen. 

Hoofdofficier van Justitie Geen 

Brandweer (de heer Pors)  Er is een brief ontvangen van de Minister dat er vanuit Europa geen uitzicht is op 
uitzondering op de Richtlijn deeltijdwerk wat betekent dat er dus juist meer focus 
komt op taakdifferentiatie. Hiervan is nu aangegeven dat het onderzoek naar de 
rechtspositie vrijwilligers wordt uitgesteld. De tijd wordt nu genomen om aan 
voorkant te komen. 

 De nieuwe neven- en hoofdlocatie wordt momenteel uitgewerkt. Het bouwen van 
de nevenlocatie binnen gestelde budget en kaders gaat niet lukken. Oorzaken zijn 
de eisen aan inhoudelijke functionaliteit, grote prijsstijging en bouw van de 
kazerne. Mevr. Van Schaijk licht een mogelijke financiële oplossing toe. Deze 
behelst het aanwenden van de kapitaallasten van huisvestingsprojecten die later 
gereed zijn dan geprognotiseerd en evt meevallers van Oeffelt en Uden om dit 
project uit te voeren. Uiteraard wordt het inhoudelijk bouwprogramma wel sober en 
doelmatig. Mevr. Van Schaijk spreekt op korte termijn met de heer Hellegers over 
deze oplossingsrichting. Dhr Hellegers vraagt of de bouw van de kazerne in Uden 
gewoon doorgaat. Ja, verwachting is sept/okt start bouw. 

 Door corona crisis zijn veel (brandweer) activiteiten stil gelegd, zoals oefenen. De 
paraatheid is in deze tijd over het algemeen goed. 

GHOR  De corona-gerelateerde items zijn reeds met de burgemeesters besproken. Binnen 
de GGD zijn prioriteiten gesteld en onderdelen van de reguliere dienstverlening on 
hold gezet 

3

Crisisbeheersing en 
Rampenbestrijding (mevr. Van 
Schaijk)

 het oefenen met de multi-partners in MOTO-verband ligt stil tot en met de zomer. 
Het is wel belangrijk om dit op te pakken na zomer, of zodra het weer kan. 
Hiervoor wordt ook gewerkt aan digitale varianten

 De Hoogwateroefening in juni is gecanceld. Er wordt onderzocht om het in 2021 te 
doen of te laten vervallen.
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 De droogteproblematiek is weer actueel

Bevolkingszorg, Waterschap 
en Defensie

Geen

4a Ingekomen en uitgegane 

stukken 

Het Dagelijks Bestuur neemt de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving 

aan.

De heer Hillenaar stelt de vraag of de brief van BZK over de democratische controle via 

de griffiers verder kan worden gebracht. Het kan namelijk ook de discussie bij andere 

GR’en helpen. Mevrouw van Schaijk geeft aan dat dit in de opdracht samenspel 

gemeenten aan de orde komt en verspreid wordt. Volgens haar geeft het niet veel extra 

inhoudelijk nieuws.

4b AB schriftelijke ronde 17 

maart 2020

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt de AB schriftelijke ronde 17 maart 2020 voor 

kennisgeving aan. Via de digitale route is de verlenging Regionaal Crisisplan en het 

Beleidskader 2021 akkoord. 

4c Zienswijzen Beleidskader 

2021

Besluit: Het Dagelijks Bestuur neemt het overzicht met Zienswijzen Beleidskader 2021 

voor kennisgeving aan.

TER BESLUITVORMING

5 Jaarverantwoording en 

resultaatbestemming 2019

Besluit: Het DB stemt in met onderstaande aangepaste beslispunten en het voorstel 

met een verzoek om zienswijze voor te leggen aan de colleges van B&W en de Raden 

van de deelnemende gemeenten en het vervolgens ter besluitvorming te agenderen 

voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020

1. In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2019.

a. Brandweer 

Van het positieve resultaat van € 1.048.000, € 678.000 te restitueren aan de 

deelnemende gemeenten conform de verdeling van de bijdragen 2019. En 

€ 370.000 te doteren aan de reserve groot onderhoud.

b. GHOR

Van het positieve resultaat van € 996.000, € 51.000 te restitueren aan de 

GGD Hart voor Brabant en € 946.000 te restitueren aan Veiligheidsregio 

Brabant-Noord. En van het aandeel van VRBN € 400.000 te doteren aan de 

Algemene reserve, en € 546.000 te restitueren aan de deelnemende 

gemeenten conform de verdeling van de bijdragen 2019.

c. MKOB

Het positieve resultaat van € 25.000 te restitueren aan de deelnemende 

partijen conform de verdeling van de bijdragen 2019. 

d. Bevolkingszorg 

Het positieve resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende 

partijen conform de verdeling van de bijdragen 2019. 

2. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve groot onderhoud.

toelichting Een aantal aandachtpunten passeren de revue. 

 Er is onzekerheid over hoe 2020 gaat zijn door de corona-crisis. In 2020 kunnen 

uitgaven veel hoger zijn: inzet personeel, kosten organisatie. We willen daar 

voldoende geld voor in de reserve houden en als we overhouden dan pas 

teruggeven.

 Er is begrip voor het advies van de adoptie ambtenaren, maar de inhoudelijke FLO 

keuze is een onlogische variant, wat mogelijk ook uiteindelijk meer gedoe oplevert.

 Terugstorten naar gemeenten is ook goed gebaar richting raden

 De VR hoopt dat het meevalt met jaarresultaat 2020. Er wordt een deel 
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vooruitgeschoven, dat wordt niet uitgenut. Groot deel crisisorganisatie wordt 

bemenst met mensen uit gemeenten (die sturen geen rekening). De GHOR 

voorzien we wel dat dit zwaarder belast wordt. Dit is een stuk onzekerder, vooral 

met kleine begroting is er snellere overschrijding. Misschien 10-15% 

overschrijding. 

Men is akkoord met het tussenvoorstel om de resultaten terug te storten in de 

algemene reserve tot het niveau van de bovengrens (2,4 mln.), de rest wordt 

teruggegeven aan de gemeenten. Zo zit er een slot op de deur en houden we vast aan 

het beleid. 

Programmabegroting 2021 Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-

Noord.

2. De Programmabegroting 2021 voor zienswijze te versturen aan de colleges 

van B&W en de Raden van de deelnemende gemeenten.

3. De Programmabegroting 2021 – met inachtneming van de uit te brengen 

zienswijzen – ter besluitvorming te agenderen voor de AB-vergadering van 1 

juli 2020.

6.

Toelichting: De heer Mikkers licht toe dat dit een goede en door de actualiteit ook technische 

vertaling is vanuit het beleidskader. De meeste gemeenten gaan nu werken met 

technische begroting. 

Andere aandachtpunten en vragen: 

 Neem in de aanbiedingsbrief een zin op over de actualiteit. 

 Evalueer de huidige crisis, haal de leereffecten er uit en geef deze een plek, bijv. 

RONAZ.

 De balans tussen activiteiten en bemensing wordt als voldoende gezien. Er zijn nu 

inderdaad een aantal vacatures, maar dat maakt voor de begroting ’21 niet uit.

 GHOR neemt als aandachtspunt mee hoe om te gaan met de onzekerheid wat ze 

komende tijd anders of meer gaan doen. Ze willen eerst de evaluatie goed en nu 

nog geen geld voor ramen.

6.2 Nieuw voor Oud Het Dagelijks Bestuur besluit om het advies te herschrijven en in het volgende overleg 

van het Dagelijks Bestuur te bespreken. 

Toelichting: De heer Mikkers geeft aan dat dit meer een uitgangspunten notitie is. 

Er worden door het DB een aantal aandachtspunten meegegeven:

 Uitgangspunten zijn goed

 Pas op dat je geen taakversmalling doet zonder dat je de raden consulteert. 

 Als DB lid kunnen deze uitgangspunten goed werken en is het slagvaardig, 

maar als AB lid wil je iedereen (raden) betrokken houden bij de GR. 

 Neem juist de raden mee in dit voorstel om te voorkomen dat ze afhaken.

  Het beleidsplan 2020-2023 is feitelijk je contract met de raden. Als je 

aanpassing maakt van beleidsplan dan terug naar de raad. Dit leg je voor in 

de normale P&C cyclus. Daarmee is de weg vrij om incidentele aanpassingen 

te doen. 

 Voor DB en AB is het dat wel de uitdaging en verplichting om het beleidsplan 

dan zo concreet mogelijk te maken. 

 Je wil binnen de afspraken met de raad blijven, daarnaast moet je voor een 

goede informatievoorziening met de raden zorgen. Bijvoorbeeld zoals bij de 

jaarrekening. 

Afgesproken wordt om het stuk te herschikken, duidelijker op te schrijven en 

bovenstaande aandachtspunten te verwerken. In het volgende DB komt dit terug.

7 Uittredingsvoorwaarden 

Haaren

Het Dagelijks Bestuur besluit om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen als volgt te 

besluiten:

1. In te stemmen met het uittreden van de Gemeente Haaren uit de 
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Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en te besluiten ter 

dekking van de hierdoor ontstane frictie- en desintegratiekosten conform artikel 12, 

tweede lid van genoemde gemeenschappelijke regeling en aan de Gemeente 

Haaren de volgende uittredingsvoorwaarden op te leggen:

a. Aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord ter dekking van de door het 

uittreden van de Gemeente Haaren ontstane frictie- en 

desintegratiekosten in 2020 in totaal € 370.000 te vergoeden te 

weten voor 2021 het bedrag van € 185.000, voor 2022 het bedrag 

van € 124.000 en voor 2023 het bedrag van € 61.000.

2. De brandweerkazerne Haaren tegen de boekwaarde per 31-12-2020 van 

€ 1.588.744 aan de Gemeente Oisterwijk te verkopen, waarmee de door de 

Gemeente Haaren/Oisterwijk aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 

hetzelfde bedrag toegekende lening komt te vervallen.

Toelichting Alleen gemeente Bernheze heeft een kleine opmerking gemaakt bij het beleidskader. 

Daar moeten we aandacht voor hebben. Verder is er steun voor het voorstel. 

8. Concept-regeling 

hoofdlijnen van beleid en 

beheer meldkamers

Het Dagelijks Bestuur besluit

 in te stemmen met de concept-regeling hoofdlijnen van beleid en beheer 

meldkamers en 

 de minister van Justitie en Veiligheid de aangepaste reactie (zie toelichting) te 

zenden.

toelichting Afgesproken wordt om de zinnen over het bespreken in het halfjaar gesprek van het 

Veiligheidsberaad er uit te halen alvorens te verzenden.

TER INFORMATIE

9. Bestuurlijke agenda m.b.t. 

Beleidsplan Samen Veiliger

Het Dagelijks Bestuur neemt hier nu nog geen besluit over en vraagt om de lijst voor de 

volgende keer op te schonen. 

Toelichting Gezien de actualiteit is het niet wenselijk om hierover voorstellen te doen aan het AB dit 

jaar. De behoefte bij de gemeenten is wellicht anders. 

Mevr. Van Schaijk stelt voor om informatie gestuurd werken wel in juli in het AB te 

behandelen. Dit kan namelijk mooi samen met het behandelen van de actualiteit. 

Andere suggesties zijn:

 Zelfredzaamheid en weerbaarheid, met het oog op de nieuwe fase van de crisis. 

 Terugblik afgelopen periode, m.n. ook wat je kunt behouden

 Flexibele crisisorganisatie

10. Rondvraag en sluiting  Mevr. Van Hees geeft aan dat ze signalen krijgt dat de tandartszorg ligt helemaal 
stil ligt, ook voor spoed. Signaal wordt niet herkend. Dit moet uitgezocht worden. 

 De heer Hellegers geeft aan dat hij groot voorstander is van digitaal overleggen. 

 De heer Heil vertelt dat hij eind 2020 van een sabbatical van één jaar gaat 
genieten en hiervoor zijn huidige functie gaat opgeven. 

 De heer Mikkers merkt op dat hij als bestuurder nu heel andere vragen krijgt over 
de coronacrisis die veel meer gaan over scenario’s en toekomst. Maar ziet ook dat 
de dag van vandaag vaak nog veel aandacht vraagt. Hij zoekt een methode om 
die discussie goed te voeren en deze twee zaken goed in balans te krijgen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 3 juni 2020,

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

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


