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Aan : Algemeen bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : -

Steller : Kitty Poort Onderwerp : Ingekomen en uitgegane stukken t/m 10-3-2020

Algemene toelichting

INGEKOMEN STUKKEN

Briefnummer 2020-Ixxxxx

Datum document 25-11-2019

Afzender de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de directeur 
Curatieve Zorg

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio’s

Onderwerp Wet ambulancevoorzieningen

Korte inhoud Hierbij leg ik u het voorstel voor de Wet ambulancevoorzieningen voor ter consultatie. 
Uw eventuele reactie ontvang ik graag uiterlijk 20 januari 2020. We zullen uw reactie 
nazenden aan de Raad van State en in de fase van het Nader Rapport (de reactie op 
het advies van de Raad van State) verwerken. 

Behandelaar Ger Jacobs / Ingrid Meijer

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-Ixxxxx

Datum document 12-12-2019

Afzender Voorzitter Veiligheidsberaad H. Bruls

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio

Onderwerp Taakdifferentiatie Brandweer

Korte inhoud Op 9 december 2019 heeft het Veiligheidsberaad samen met de minister van Justitie 
en Veiligheid (JenV) gesproken over het voorstel van taakdifferentiatie bij de 
brandweer,
opgesteld door een op 14 juni jl. door henzelf opgerichte denktank. Via deze brief
informeer ik u over de uitkomsten van deze bespreking en het vervolgtraject.

Behandelaar Caspar Pors

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-Ixxxxx

Datum document 16-1-2020

Afzender H. Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad

Geadresseerde leden van het veiligheidsberaad

Onderwerp Mailconsultatie - Collectief standpunt veiligheidsregio's inzake vuurwerkverbod

Korte inhoud Ik meen dat een duidelijke meerderheid van voorzitters veiligheidsregio voor een 
vuurwerkverbod is. We hebben dit echter nog niet als collectief uitgesproken. Daarom 
hoor ik graag of jullie kunnen instemmen met één van onderstaande standpunten (A 
of B). Dit standpunt wordt ingepast in de bijgevoegde verklaring. Bij collectieve 
instemming, draag ik deze verklaring over aan de minister van Justitie en Veiligheid. 
Gezien het aanstaande debat in de Tweede Kamer verzoek ik jullie vriendelijk om 
uiterlijk begin volgende week te reageren.

Behandelaar Marie-Louise van Schaijk

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I10833

Datum document 21-1-2020

Afzender Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector 
Staats- en Bestuursrecht

Geadresseerde Bestuur van de Veiligheidsregio’s

Onderwerp Concept-wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 en bijbehorende 
concept-MvT

Korte inhoud Uw reactie op het concept-wetsvoorstel ontvang ik zowel schriftelijk als elektronisch 
graag voor 15 februari 2020. Mocht ik voor deze datum geen advies van u hebben 
ontvangen, dan ga ik ervan uit dat u geen prijs stelt op advisering over het voorstel.

Behandelaar Kees Boot

Voorstel    
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Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I10914

Datum document 27-1-2020

Afzender Ministerie van Justitie en Veiligheid, inspectie justitie en Veiligheid

Geadresseerde Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Onderwerp Inspectierapport “de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische 
aanslag”

Korte inhoud Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid waarin aangegeven wordt dat het 
rapport en de beleidsreactie zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens het 
veiligheidsberaad van 16 maart gaat de minister in gesprek met het VB hierover. 
Bijlage: inspectierapport “de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische 
aanslag”

Behandelaar Paul de Vet

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-Ixxxxx

Datum document 13-2-2020

Afzender H. Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad

Geadresseerde Voorzitters Veiligheidsregio’s

Onderwerp Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's

Korte inhoud De voorzitter van het Veiligheidsberaad vraagt de veiligheidsregio’s om van 
gedachten te wisselen over twee scenario’s en aan hem kenbaar te maken of ons 
bestuur de noodzaak onderschrijft om een eigen werkgeversvereniging op te richten 
en daarmee de keuze te maken voor scenario 2. Hij vraagt ons om uiterlijk 18 mei 
2020 schriftelijk aan te geven welk scenario de voorkeur geniet.

Behandelaar Jennifer van Heesewijk

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I10996

Datum document 19-2-2020

Afzender De Autoriteit Nucleaire Veiligheid En Stralingsbescherming

Geadresseerde het bestuur van de veiligheidsregio

Onderwerp Kernenergiewet vergunning

Korte inhoud Hierbij doe ik ingevolge het bepaalde in artikel 11.3 van het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming naar aanleiding van de aanvraag om 
vergunning een exemplaar toekomen van de ontwerpbeschikking op de aanvraag en 
de kennisgeving daarvan.
Het betreft een aanvraag voor het gebruik van een tijdelijke bergplaats (formaat 
zeecontainer met betonnen afscherming aan de binnenkant) voor de opslag van 
radioactieve stoffen, verarmd uranium als afschermingsmateriaal en ioniserende 
straling uitzendende toestellen op bedrijventerreinen op wisselende locaties in geheel 
Nederland. Tenminste 3 weken voor de aanvang van het gebruik van de tijdelijke 
bergplaats (plaatsen op een locatie), alsook maximaal 3 weken na de beëindiging van 
het gebruik (verwijderen van een locatie) wordt kennisgeving gedaan aan o.a. de 
verantwoordelijke gemeente / veiligheidsregio (brandweer). De kennisgeving gaat 
gepaard met het overleggen van het certificaat tijdelijke bergplaats, waarin informatie 
staat over de betreffende bergplaats, omvang van de opslag en brandwerendheid.
Gezien het landelijke karakter van de vergunning, ontvangt u deze brief.

Behandelaar Peter Bandsma

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I11042

Datum document 24-2-2020

Afzender De minister van Justitie en Veiligheid

Geadresseerde Bestuur van de Veiligheidsregio’s

Onderwerp Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamer

Korte inhoud Aanbieding concept Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers. De regeling 
dienst in overeenstemming met alle betrokken partijen te worden vastgesteld. Ik 
verzoek u uiterlijk 1-5-2020 te laten weten of u kunt instemmen met de regeling.

Behandelaar Kees Boot

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-Ixxxxx
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Datum document 24-2-2020

Afzender De Minister van Justitie en Veiligheid

Geadresseerde voorzitter Veiligheidsberaad / voorzitter Veiligheidsregio’s

Onderwerp Aanbieding rapport democratische controle veiligheidsregio's

Korte inhoud Op 19 februari jl. 2019 is in de Tweede Kamer de motie Den Boer aangenomen.
De motie wijst op het belang van “betrokkenheid van gemeenteraadsleden en de 
controlerende taak door gemeenteraden (…) voor de democratische controle op 
veiligheidsregio’s”.
In het licht van de motie Den Boer heb ik het Instituut Fysieke Veiligheid gevraagd de 
diverse initiatieven in beeld te brengen die door de veiligheidsregio’s en inliggende 
gemeenten zijn opgepakt en waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan. Het 
resultaat, het onderzoeksrapport ‘Betrokkenheid van gemeenteraden bij de 
veiligheidsregio’ bied ik u hierbij aan, zoals ik ook aan de Tweede Kamer heb 
toegezegd.

Behandelaar Anne Hellings

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I11021

Datum document 28-2-2020

Afzender B&W Meierijstad, namens deze directeur ODBN

Geadresseerde voorzitter veiligheidsregio Brabant-Noord

Onderwerp Inspectie n.a.v. ongewoon voorval 2020

Korte inhoud PVC-stof is vrijgekomen uit een silo, deze gebeurtenis zien wij als een ongewoon 
voorval, H17 Wet milieubeheer is van toepassing. Het betrokken bedrijf is hierop 
aangesproken en heeft tot 28 maart 2020 de tijd om gemaakte afspraken na te 
komen. ODBN is verplicht de betrokken bestuursorganen in kennis te stellen en heeft 
daarom een afschrift van de brief aan het betrokken bedrijf doorgestuurd aan de 
betrokken gemeente, veiligheidsregio, rijkswaterstaat en het waterschap.

Behandelaar team uitvoering risicobeheersing

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I11050

Datum document 3-3-2020

Afzender Nationaal CrisisCentrum

Geadresseerde Voorzitters veiligheidsregio Brabant-Noord

Onderwerp Covid-19 virus

Korte inhoud AGENDA en inhoudelijk programma bestuurlijk afstemmingsoverleg Covid-19 virus 
op 3 maart 2020 ministerie van VWS

Behandelaar Paul de Vet

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-I2554

Datum document 5-3-2020

Afzender Gemeentearchivaris ‘s-Hertogenbosch

Geadresseerde Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord/Brandweer Brabant-Noord

Onderwerp Toezichtsverslag Archief- en Informatiebeheer over 2019

Korte inhoud Ik verzoek u bijgaand verslag te bespreken en uw eigen commentaar en een 
uitvoeringsplan voor de verbeterpunten toe te voegen. Wanneer het verslag is 
vastgesteld, kunt het verslag als bijlage bij uw brief aan de provincie en het Algemeen 
Bestuur meesturen. Deze stukken dienen voor 15 juli 2020 bij de provincie te zijn.

Behandelaar Monique Schapelhouman

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

UITGEGANE STUKKEN

Briefnummer 2020-U11024

Datum document 19-12-2020

Afzender Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geadresseerde Raden van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord

Onderwerp Zienswijzeverzoek omtrent concept-Beleidskader 2021

Korte inhoud Bijgaand treft u het concept-Beleidskader 2021 van Veiligheidsregio Brabant-Noord 
aan. Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op dit beleidskader, 
zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.
U kunt uw zienswijze tot 18 maart 2020 indienen. De ontvangen reacties worden 
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verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 25 maart 2020. 
Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over het 
Beleidskader 2021.

Behandelaar Joost van Kaathoven

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-U11024

Datum document 2-3-2020

Afzender Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geadresseerde Raden van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord

Onderwerp Coronavirus

Korte inhoud Het betreft een raadsinformatiebrief m.b.t. verantwoordelijkheden en de aanpak in 
Brabant-Noord

Behandelaar Saskia Beeren-de Leeuw

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Briefnummer 2020-U11039

Datum document 11-3-2020

Afzender Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geadresseerde Raden van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord

Onderwerp update coronavirus

Korte inhoud Het betreft een raadsinformatiebrief m.b.t. Brabantse maatregelen tbv de vitale 
infrastructuur (zorg, politie, brandweer, onderwijs, GGD, gemeenten, etc.). De 3 
brabantse regio’s zijn opgeschaald naar GRIP 4.

Behandelaar Lobke van der Krabben

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Procesgang

Processtap Datum

Dagelijks Bestuur (ter kennisname) 15 april 2020

Algemeen Bestuur (ter kennisname) 1 juli 2020

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………
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