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Verslag Dagelijks bestuur

Vergaderdatum : 3 juni 2020 Aanvangstijd : 9:00 uur

Steller : A. Hellings Locatie : ’s-Hertogenbosch, Stadhuis, Markt 1 oude raadszaal

Aanwezig

J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. van Schaijk, 
K. van Esch, D. van Gammeren, L. de Lange, L. Verheijen, C. Pors, P. Bandsma (bij punt 12) en 
A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)

J. Smilde

1. Opening en vaststellen agenda

Jan Jaap Smilde zal niet langer deelnemen aan dit overleg i.v.m. het aanvaarden van een functie in 
Amsterdam, zijn opvolger is nog niet bekend. 

2. Concept Besluitenlijst DB 15 april

Besluit Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting -

3. Mededelingen

Coronavirus (covid-19)
De inhoudelijke Corona-zaken worden besproken in RBT en burgemeestersoverleggen. We gebruiken dit 
DB voor een moment van reflectie, waarbij het intensieve Pinksterweekend met de casus Vion nog vers 
in het geheugen ligt.

Wobine Buijs, we werken in buitengewone omstandigheden voor langere tijd en dat vraagt om veel 
uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Er is in deze crisis dus niet op alle functies op ieder moment 
vervanging georganiseerd.
Henk Hellegers, we moeten daarom elkaar niet afrekenen, en niet op details gaan sturen, dat mogen de 
gemeenten ook weten.
Karin van Esch, de GGD gaat 150 FTE inhuren voor al het extra werk, zoals bij de teststraten, dat ons is 
toebedeeld. We worden zo bijna een uitzendbureau en moeten declaraties indienen bij VWS, we krijgen 
er steeds maar uitvoeringstaken bij. Ik wil daarom een appèl doen aan het dagelijks bestuur om 
ondersteuning te krijgen bij discussies over rollen en verantwoordelijkheden. Karin: de toezeggingen van 
LNV en VWS groeien ons anders boven het hoofd.
Jack Mikkers vindt dat VWS en LNV wel erg makkelijk een opdracht neerleggen bij de GGD. Ze zouden 
meer zelf moeten doen via beleidslijnen, of wegzetten bij reguliere inspecties.
Wobine is toch ook wel blij dat er lokaal (maatwerk)besluiten worden genomen en ziet liever geen 
Haagse besluitvorming over het al dan niet sluiten van bedrijven. We merkten dat we een afweging te 
maken hadden m.b.t. de keten voedselvoorziening en het toepassen van proportionaliteit, en dat is 
breder dan volksgezondheid alleen (ook al heeft volksgezondheid de hoogste prioriteit).
Deze lijn van denken zal worden ingebracht bij de lopende discussies over slachterijen en 
arbeidsmigranten. 
Marie-Louise van Schaijk voelt zich gesteund en gewaardeerd door het bestuur, ook om dingen te laten 
liggen en prioriteiten te stellen waar nodig. Ze is ook blij met de grote inzet van de gemeenten binnen de 
Bevolkingszorgkolom.
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Jack Mikkers benadrukt dat de inzet van Marie-Louise en Karin heel erg op prijs wordt gesteld en 
bedankt de dames daar dan ook uitgebreid voor. Hetzelfde geldt voor alle medewerkers van de 
Veiligheidsregio en de GGD die de extra werkzaamheden rondom covid-19 uitvoeren!

Wolf
Willemijn van Hees vertelt over de perikelen rondom de wolf, die zich in gebied Heusden bevindt. Het DB 
deelt de mening dat de Provincie in de lead moet blijven rondom de aanpak en de communicatie. Beleid 
is dat de wolf in stand moet blijven en agrariërs zelf hun bedrijf moeten afschermen. De burgemeester 
kan slechts preventieve maatregelen nemen.

Droogte
Lambert Verheijen vertelt dat de aanhoudende droogte problemen met zich meebrengt. De 
droogteproblematiek kan per gebied verschillen. Het gebied boven de Hertogswetering tot aan de Maas, 
kent nog geen problemen. Het gebied Vorstengrafdonk richting de maashorst is hoger gelegen en 
daardoor is de droogte daar een probleem, het grondwaterpeil is laag.
N.a.v. de grote peelbrand in VRBZO waarbij circa 800 ha. is verbrand wordt nader onderzoek gedaan 
door VRBZO en de gemeente Deurne o.l.v. Burg. Mak. Door verdroging was de bovenlaag van het 
gebied erg droog, maar de bodem van het gebied zelf was erg nat. 
Het Waterschap is nog niet aangesloten bij Provinciale werkgroep natuurbranden.
In Oost-Nederland zijn er problemen met de druk op de waterleiding. Wat betekent dit voor de levering 
van drinkwater en bluswater? Zijn advies is om hierover contact op te nemen met Brabant Water.
Willemijn van Hees zit regelmatig om tafel met Burg. Haaren en LOZ, waar het de Loonse en Drunense 
Duinen betreft. Marie-Louise van Schaijk vertelt dat het provinciale project van de taskforce 
natuurbranden op bestuurlijk gebied is afgerond en overgedragen aan de driemanschappen.
Caspar Pors vertelt dat er ambtelijk vanuit de brandweer aandacht is voor natuurbrandrisico. Tijdens de 
vorige langdurige droogte (2018) is in kaart gebracht welke bluswatervoorzieningen waren 
drooggevallen. Er wordt gewerkt aan een visie op brandbestrijding waaronder natuurbrandbestrijding. Nu 
is er een jaarlijks overleg met het zgn. driemanschap, bestaande uit gemeente(n), 
veiligheidsregio/brandweer en natuurbeheerder(s), onder leiding van een burgemeester. De verbinding 
tussen het bestuur van de Veiligheidsregio en de verschillende driemanschappen is een uitzoekpunt. 

Eikenprocessierups
De provincie Noord-Brabant heeft laten weten dat ze sinds begin mei de coördinatierol met betrekking tot 
de overlast van de eikenprocessierups van de drie GGD-en in Brabant hebben overgenomen. Daarnaast 
wordt een korte en lange termijnaanpak van beheersen en preventie van de overlast van 
eikenprocessierupsen ontwikkeld. Gemeenten, de collega’s beheer openbare ruimte worden hierop 
aangehaakt.

Brandweer
Caspar Pors laat weten dat de brandweerposten vanaf 1 juni weer (aangepast) open zijn gesteld voor 
opleiden, trainen en oefenen. Ook heeft ons korps bijstand verleend in Brabant-Zuidoost en in 
Limburg-Noord waarbij bijna alle externe capaciteit is ingezet. Er zijn op dit moment best veel uitrukken, 
meer dan normaal.

Bevolkingszorg
Er is eigentijds opleiding aanbesteed. Hierin is ook het opleidingsaanbod voor bestuurders opgenomen, 
waarbij de opgehaalde input bij DB-leden is verwerkt. Wobine Buijs wil graag meegeven dat in de 
opleiding wordt meegenomen; wat verwachten we van een burgemeester? Dat is een vraag die ook aan 
de orde komt bij het opleidingsprogramma van het Genootschap van burgemeesters.

4. Ingekomen en uitgegane stukken vanaf 11-3-2020

Besluit v.k.a.

Toelichting -
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5. Archief- en informatiebeheer

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit 

voorstel ter kennisname te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

1. kennis te nemen van het toezichtsverslag archief- en informatiebeheer 2019 d.d. 5 
maart 2020 (bijlage 1);

2. In te stemmen met:
a) de reactie op het toezichtsverslag (bijlage 2);
b) de activiteitenplanning informatiebeheer 2020 (bijlage 3);
c) en het geactualiseerde verbeterplan (bijlage 4).

3. De bijlagen 1 tot en met 4 aanbieden aan gedeputeerde staten van de Provincie 
Noord-Brabant.

Toelichting -

6. 1e Begrotingswijziging 2020 Programmabegroting 2020

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging over toevoegingen/wijzigingen in het 
investeringsplan voor 2020.

Toelichting ter informatie naar het AB

7. Uitgangspunten ‘nieuw voor oud beleid’

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor nieuw beleid. Van nieuw beleid is sprake 
als er nieuwe ontwikkelingen of nieuwe (wettelijke) regelgeving wordt uitgewerkt of 
wanneer er sprake is van intensivering van bestaand beleid. De invulling van nieuw 
beleid moet passen binnen de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling;

2. Dit voorstel ter informatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur;
3. Structurele overschotten in de periode 2020-2023 niet direct in mindering te brengen 

op de gemeentelijke bijdrage, maar te bestemmen voor de voortzetting van het 
beleid uit het Beleidsplan.

Toelichting De vraag is of je bij het afstoten van oud beleid de ontstane structurele financiële ruimte 
mag benutten voor de financiering van nieuw beleid op de lange termijn. De 
adoptie-ambtenaren zien een dilemma. Transparantie is hierin het sleutelwoord. Dit 
vraagt om goede afspraken met de griffiers m.b.t. de betrokkenheid van de raden. Die 
betrokkenheid moeten we koesteren. Zo expliciet mogelijk in beeld brengen, bij alle 
P&C-producten. We moeten niet op jaarbasis kijken en meteen afromen, maar de 4 jaar 
van het beleidsplan zien als een transitieperiode en voldoen aan de eisen van 
transparantie.
In het voorstel voor het Algemeen Bestuur worden nog een paar redactionele 
aanpassingen verwerkt.

8. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst brandweermeldkamer

Besluit Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord besluit in te stemmen met 
de ‘Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Brandweermeldkamer Oost-Brabant’ en 
daartoe een voorstel ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur te doen.

Toelichting Dit betreft het Brandweerdeel van de meldkamer en de afspraken met VRBZO.
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9. Aanpassen Gemeenschappelijke regeling (GR)

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit 
voorstel ter besluitvorming te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020:

1. In te stemmen met het uittreden van de Politie uit de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;

2. In te stemmen met het uittreden van de gemeente Haaren uit de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;

3. Voor het overige in te stemmen met het concept gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

4. De beslispunten 1 tot en met 3 ter instemming voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur.

Toelichting Het is spijtig dat de we formeel juridisch afscheid moeten nemen van de Politie, maar de 
samenwerking blijft. Fijn dat gelijktijdig alle bestaande ontwikkelingen en ook die in de 
directie zijn meegenomen in de aanpassing van de GR.
In het voorstel voor het Algemeen Bestuur worden nog een paar redactionele 
aanpassingen verwerkt.

10. Extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit 

voorstel ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

1. Het Algemeen Bestuur kennis te laten nemen van de voortgang van het 
programma.

2. Het ambitieniveau voor brandweer Brabant-Noord vast te stellen op 
‘basisniveau’.

Toelichting Voor Eindhoven Airport is gekozen voor niveau ‘basis +’, waarom niet voor vliegbasis 
Volkel?
Omdat daar geen grote groepen mensen samenkomen. Wel tijdens de evenementen 
zoals de luchtmachtdagen, maar daarvoor worden er dan specifieke maatregelen 
getroffen.

11. Kosten hoofd- en nevenlocatie (i.c.m. kazerne Zeeland)

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

1. In te stemmen met het verhogen van het investeringsbudget van de 

nevenlocatie (i.c.m. kazerne Zeeland) naar € 8,9 miljoen. 

2. In te stemmen met het reserveren van € 3 miljoen aan incidentele voordelen in 

de periode 2020-2024 op de kapitaallasten van de nieuwbouwprojecten hoofd- 

en nevenlocatie, Oeffelt, Uden en Oss. En deze middelen te storten in de 

reserve Huisvesting ter dekking van het hogere investeringsbudget.

3. De consequenties te verwerken in de bestuursrapportage, zodat het AB 

hierover een definitief besluit kan nemen. 

Toelichting Dit is nu transparant, maar moet wel transparant blijven, ook over 3 jaar. Als er zich 
nieuwe tegenvallers voordoen moeten we opnieuw kijken. Heeft dit voorstel gevolgen 
voor Oss en Uden? Nee, de dekking betreft vrijgevallen kapitaallasten doordat de 
investering later plaatsvinden dan gepland.

12. Voortgang bluswatervoorziening

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit 

voorstel ter kennisname te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

1. vaststellen van de projectaanpak en projectplanning voor een beleids- en 
beheersplan bluswater.
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Toelichting Is het afkopen van brandkranen nog een reële optie?
Afkopen is niet reëel, de waterwagens en de brandkranen zijn complementair aan 
elkaar. Uit dit onderzoek zou moeten blijken of er gebieden zijn waar we ze niet nodig 
hebben.
Het advies is in het concept ook rekening te houden met de klimaatverandering en het 
waterschap te betrekken. 
Maak ook gebruik van de kennis die bij gemeenten zit. Gemeenten zijn en blijven 
verantwoordelijk.
Gemeenten hebben inderdaad de geo-informatie van de aanwezigheid van 
brandkranen, wij weten alleen onvoldoende of ze werken en hoeveel water ze leveren. 
Advies: graag alle partijen betrekken vanaf de start van het project.

13. Voortgang projecten, programma’s activiteiten

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van deze notitie
2. Te bespreken of er nog andere acties m.b.t. het vervolgproces nodig zijn.

Toelichting Er is door de GGD, Politie, Bevolkingszorg en de VR veel werk verzet de afgelopen 
maanden, er mag wel wat meer getemporiseerd worden waar nodig. We willen eigenlijk 
meer doen om mensen te ontzien. Ook geven we bestuurlijke rugdekking voor de dingen 
die we niet doen. De kans op fouten is op dit moment groter. Dit accepteren we aan de 
voorkant, ook richting de inspectie.
Marie-Louise van Schaijk voelt zich gesteund door het bestuur, om dingen te laten liggen 
en prioriteiten te stellen waar nodig.

14. Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS Maas

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit 

voorstel ter kennisname te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

1. Kennis nemen van het Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS Maas.
2. Kennis nemen van het informeren van de betrokken besturen d.m.v. een 

interregionaal opgestelde brief over de gerealiseerde opvolging van de 
aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten n.a.v. het incident bij de stuw in Grave.

Toelichting -

15. Rondvraag en sluiting
Jack kan iemand mij vanmiddag vervangen om 13:30 bij de vergadering over zoönose (BAO-Z), het gaat 

over Nertsen? Ellen Jeurissen is daar namens de GGD bij. Marie-Louise zal i.v.m. haar opgebouwde 

kennis rondom de Q-koorts Jack vervangen.

Wobine, de slachthuizen en vleesindustrie in Oss zouden graag over het protocol van VION beschikken. 

Jack, dat kunnen ze het beste zelf opvragen via de branchevereniging het COV (Centrale Organisatie 

voor de Vleessector).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord

d.d. 22 juni 2020 

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord

de voorzitter

Veiligheidsregio Brabant-Noord

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