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Verslag Algemeen bestuur

Vergaderdatum : 1 juli 2020 Aanvangstijd : 9:30 uur
Steller : A. Hellings Locatie : Oss, gemeentehuis, Raadhuislaan 2, raadszaal

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, W. Hillenaar, M. Moorman, Y. de Boer, A. Walraven, 
A. Roolvink, R. van Meygaarden, R. van de Mortel, K. van Soest, H. Hellegers, M. Fränzel, C. van Rooij, 
P. Bos, H. Looijen, M. van Schaijk, K. van Esch, A. Heil, L. Verheijen, L. de Lange, C. Pors en A. Hellings 
(verslag).
R. Haesenbos en P. de Vet (ivm agp 19)

Afwezig (met bericht van verhindering)
W. van Hees, M. Bakermans en het O.M.

1. Opening en vaststellen agenda
J.J. Smilde van het O.M. zal niet langer deelnemen aan dit overleg i.v.m. het aanvaarden van een functie 
in Amsterdam, zijn opvolger is nog niet bekend.
Op verzoek van mw. Moorman wordt de bespreking van agendapunt 8 en 9 omgewisseld.

2a. Concept Verslag AB 29 januari 2020

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit het verslag ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting Dhr. van Rooij begrijpt dat het gesprek met de minister over de taakdifferentiatie van 

vrijwilligers is uitgesteld en wil weten wat dit betekent.
De voorzitter geeft aan dat nu de insteek is dat er aan het einde van dit jaar helderheid 
komt over de verschillende scenario’s in het Veiligheidsberaad. In september van dit jaar 
zullen de vrijwilligers al worden geïnformeerd. We wachten niet eerst het overleg af. 

2b. Concept Verslag AB 25 maart 2020 (digitale beraadslaging)

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit het verslag ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting -

2c. Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 18 december 2019
2d. Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 15 april 2020
2e. Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 3 juni 2020

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van bovengenoemde besluitenlijsten van 
het dagelijks bestuur.

Toelichting Dhr. van Rooij wil weten wat de bekostiging van de kazerne in Zeeland betekend voor 
de rest van de kazernes.
Dhr. Hellegers laat weten dat het ontstane uitstel op andere investeringen voorziet in de 
benodigde dekking van de extra kapitaallasten.

AGP 2      
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3. Mededelingen

Waterschap, droogte
Dhr. Verheijen houdt een presentatie over de stand van zaken m.b.t. droogte en hoosbuien. En over de 
maatregelen die het waterschap Aa & Maas treft, ook in overleg met derden, om de grondwaterstand zo 
goed mogelijk op peil te houden. Door o.a. zo veel mogelijk water op te vangen. Het grondwaterpeil wordt 
voortdurend gemonitord. Verder legt hij uit waarom hoosbuien nauwelijks een bijdrage leveren aan het op 
peil brengen van de grondwaterstand. 
De voorzitter: bij de stukken van het Veiligheidsberaad van 29 juni jl. zaten stukken over droogte en de 
rol van de veiligheidsregio’s.
Mw. Buijs wil weten of de getoonde kaart van juni over extreme regenval representatief is voor kwetsbare 
gebieden.
Dhr. Verheijen: op de rand van stedelijk en landelijk gebied liggen kwetsbare plekken, niet alle plekken 
zijn echter voorspelbaar. We willen een extreem kwetsbare plek gaan onteigenen. 
De voorzitter: wat is gebruikelijk de reden om te onteigenen.
Dhr. Verheijen: onteigening op basis van volksgezondheid, dit is de eerste keer dat we dit zo aanpakken.

Politie, treedt uit de Gemeenschappelijke Regeling VRBN
Dhr. Heil de Wijzigingswet Meldkamers is per 1 juli 2020 in werking getreden, daarom zal de politie 
uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling VRBN.

Brandweer
Dhr. Pors vertelt dat de aanbevelingen van de inspectie op het gebied van de Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) voor de variabele voertuigbezetting zijn opgevolgd.
Verder hebben we buiten onze regio bijstand verleend bij natuurbranden. Daarbij is bijna al onze 
capaciteit, die we konden inzetten, ingezet.

Bestuur, terugkoppeling regulier Veiligheidsberaad/AB-IFV 12 juni
De voorzitter: de insteek van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s is besproken. Daarbij is ook het 
leerproces rondom Corona en de daarbij gemaakte afspraken met de witte kolom aan de orde geweest. 
Er is op gewezen dat de evaluatie van de wet géén evaluatie van de Coronacrisis moet worden.
M.b.t. de Coronacrisis is de democratische legitimatie aan de orde geweest en de positie van het 
Veiligheidsberaad, we willen terug naar normaal.
De vorming van het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) is door de ministeries en de 
veiligheidsregio’s positief ontvangen. Dat was er eerder niet en hebben we nu wel, we willen het LOT-C
graag verder brengen, dat werkte goed tijdens de Coronacrisis.
Voor het thema droogte zijn er kleurcategorieën besproken. Bij fase 3 krijgen Veiligheidsregio’s en VB 
een rol via crisisorganisaties.

4a. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 10-3-2020
4b. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 22-6-2020

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit om de ingekomen en uitgegane stukken voor 
kennisgeving aan te nemen.

Toelichting Dhr. Hellegers spreekt zijn zorg uit over de brief van dhr. Bruls m.b.t. vuurwerk, hij vreest 
voor een meerkeuzemenu en wil graag dat we de vinger aan de pols houden.
Mw. Buijs vertelt dat hier samen met de politie aan wordt gewerkt.
De voorzitter verwacht eind augustus een richtlijn vanuit het ministerie.

5. Archief- en informatiebeheer

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van:
1. het toezichtsverslag archief- en informatiebeheer 2019 d.d. 5 maart 2020 (bijlage 1);
2. de reactie op het toezichtsverslag (bijlage 2);
3. de activiteitenplanning informatiebeheer 2020 (bijlage 3);
4. en het geactualiseerde verbeterplan (bijlage 4).
5. De bijlagen 1 tot en met 4 worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de 

Provincie Noord-Brabant.
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Toelichting Mw. Moorman signaleert dat het toezichtsverslag kritisch van toon is.
Mw. van Schaijk laat weten dat door personeelswisselingen en de verhuizing van het 
archief de activiteiten uit het verbeterplan zijn gestagneerd. Inmiddels is de 
personeelscapaciteit uitgebreid.

6. Zienswijzen gemeenten Resultaatbestemming 2019 en begroting 2021

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot 

resultaatbestemming 2019 en de concept-programmabegroting 2021 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

2. In te stemmen met de voorgestelde reactie van het Dagelijks Bestuur op de 
ingediende zienswijzen ad 1.

Toelichting Dhr. Fränzel laat weten dat ook de gemeenteraad van Sint Anthonis een positieve 
zienswijze heeft vastgesteld op beide stukken.
Dhr. van de Mortel bedankt VRBN voor het uitvoerige antwoord dat hij heeft ontvangen 
op de vragen vanuit de gemeenteraad van Vught.

7. Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Jaarverantwoording 2019 vast te stellen;
2. akkoord te gaan met de navolgende resultaatverdeling voor 2019.

Brandweer 
a. 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.

GHOR
b. Van het positieve resultaat van € 996.000, € 51.000 te restitueren aan 

de GGD Hart voor Brabant, en van het resterende aandeel van de 
gemeenten ad € 946.000, € 400.000 te storten in de Algemene reserve 
van VRBN en € 546.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten 
conform de verdeling van de bijdragen 2019.

MKOB
c. Het positieve resultaat van € 181.000 te restitueren, waarvan € 36.000 

aan de deelnemende gemeenten en € 145.000 aan de overige 
deelnemende partijen (Politie, RAV, VRBZO) conform de verdeling van 
de bijdragen 2019. 

Bevolkingszorg
d. Het positieve resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende 

partijen conform de verdeling van de bijdragen 2019. 
3. in te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve groot onderhoud.

Toelichting -

9. Uittredingsvoorwaarden Haaren

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het uittreden van de Gemeente Haaren uit de 

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.
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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 De voorzitter neemt afscheid van de gemeente Haaren met een traan en een knipoog.
Dhr. de Boer vertelt dat de vier dorpen eind dit jaar ten afscheid nog zullen worden 
bezocht. Hij dankt mw. Reitsma en mw. van Schaijk voor hun inzet bij de overdracht van 
de twee brandweerposten. 
De vergoeding voor frictie- en desintegratiekosten is wel een fors bedrag, maar de ratio 
die daaronder ligt is redelijk. De gemeenteraad vindt het ook fors. De stuurgroep heeft 
ook over de verdeling van de kosten gesproken. Haaren voorziet in een bedrag 0,5 mln. 
voor alle regelingen tezamen waaruit ze uittreden, de gemeente Oisterwijk zal als 
rechtsopvolger dit in overleg met de 2 overige gemeenten dit afwikkelen.
Mw. Moorman wil graag weten wat het verschil is tussen de genoemde € 462K en de 
€ 370K. De voorzitter geeft aan dat ze hierover schriftelijk zal worden geïnformeerd.

8. Programmabegroting 2021

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Toelichting De voorzitter vertelt dat het dagelijks bestuur uitvoering heeft stilgestaan bij het advies 
van de adoptieambtenaren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeenten niet structureel te verlagen, maar om het overschot dat we 
jaarlijks verwachten, middels het proces van resultaatbestemming jaarlijks te restitueren 
aan de deelnemende gemeenten. Dit, om de uitvoering van het Beleidsplan 2020-2024 
mogelijk te maken.
Dhr. van de Mortel kan zich vinden in de afweging van het dagelijks bestuur, goed dat ze 
eerdere rol van de financiële commissie nu zelf vormgeven.

10. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst brandweermeldkamer

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit de ‘Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 
Brandweermeldkamer Oost-Brabant’ vast te stellen.

Toelichting -

11. Aanpassen Gemeenschappelijke regeling

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
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. Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming 

voor te leggen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en 
de Korpschef van de Nationale Politie.

Toelichting -

12. Extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van het programma.
2. het ambitieniveau voor brandweer Brabant-Noord vast te stellen op 
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‘basisniveau’.
Toelichting Dhr. van de Mortel wil weten of de PI in Vught in de overwegingen is meegenomen. 

Dhr. Pors laat weten dat de overwegingen in een programmateam hebben 
plaatsgevonden. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar grote groepen mensen, dat is 
voor de PI niet het geval.
Dhr. van de Mortel vraagt zich af of de ambities van museum Kamp Vught, dat er naast 
ligt, niet mee zouden moeten wegen.
Dhr. Pors meldt dat de overwegingen periodiek plaatsvinden.
De voorzitter adviseert dhr. van de Mortel dit in het overleg met de driehoek mee te 
nemen.
Mw. Moorman: waarom gaat dit wel over de brandweer maar niet over BOA’s?
Mw. van Schaijk: dit gaat over de directe hulpverlening en het werken binnen het 
ringenmodel en daar bevinden de BOA’s zich niet.

13. Voortgang projecten, programma’s activiteiten

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Om kennis te nemen van deze notitie
2. Te bespreken of er nog andere acties m.b.t. het vervolgproces nodig zijn.

Toelichting Er loopt een gesprek met het Rijk over het kunnen declareren van de extra kosten door 
Corona. Dit wordt in de bestuursrapportage opgenomen.

14. 1e Begrotingswijziging 2020 Programmabegroting 2020

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. De 1e begrotingswijziging over toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan voor 

2020 vast te stellen.
Toelichting -

15. Uitgangspunten ‘nieuw voor oud beleid’

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van:
1. de uitgangspunten voor nieuw beleid;
2. het feit dat structurele overschotten in de periode 2020-2023 niet direct in mindering 

worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage, maar worden bestemd voor de 
voortzetting van het beleid uit het Beleidsplan.

Toelichting De voorzitter geeft aan dat dit besluit nodig is om de mogelijkheid te creëren om onze 
ambities te verwezenlijken.
Dhr. Bos is akkoord en neemt kennis van de kritische noot vanuit de adoptieambtenaren. 
Ook vraagt hij rekening te houden met andere zaken die op gemeenten af te komen.
Mw. Moorman sluit zich hierbij aan, gemeenten voelen wel veel financiële druk. Met dit 
besluit lijkt er een stolp te liggen over de VR.
De voorzitter stelt dat het doel helder is, maar er blijft in de toekomst ook hier ruimte om 
het anders te doen.
Dhr. Hillenaar stelt vast dat het goed is dat er transparantie is betracht. En dat dit proces 
niet geruisloos of onzichtbaar verloopt.
Dhr. de Boer kan zich vinden in de toelichting.

16. Voortgang bluswatervoorziening

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van;
1. de projectaanpak en projectplanning voor een beleids- en beheersplan 

bluswater.
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Toelichting Dhr. Fränzel vertelt dat de bluswatervoorziening ook in Midden- en West-Brabant een 
aantal keer aan de orde is geweest. Hij zou graag zien dat alle drie de VR’s dit oppakken 
richting Brabant Water. Om te voorkomen dat de kosten op de gemeenten of de VR’s 
worden afgewenteld.
Dhr. van Rooij vraagt zich af waarom het zolang duurt om dit te inventariseren.
Dhr. Pors, we zijn nadrukkelijk in overleg met de buurregio’s en met Zuid-6 (de zes 
veiligheidsregio's in Zuid-Nederland) n.a.v. het nieuwe bluswaterbeleid. Het vraagstuk 
gaat vooral om adequate informatie, afspraken en beheer. De kosten zijn voor de drie 
regio’s overigens verschillend.
Dhr. van de Mortel wil weten of er al brandkranen worden gesaneerd met risico’s.
Dhr. Pors zegt dat als dit zonder overleg wordt uitgevoerd, we niet op de hoogte zijn van 
eventuele risico’s. Vaak worden we wel geïnformeerd. Dat is helaas nog niet structureel 
geborgd.

17. Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS Maas

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van onderstaande:
1. Het Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS de Maas.
2. De betrokken besturen worden geïnformeerd 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 De voorzitter wil weten of de betrokken gemeenten behoefte hebben aan aanvullende 
acties vanuit de veiligheidsregio. De betrokken gemeenten, Grave en Boxmeer, laten 
weten dit zelf op te pakken.

18. Rondvraag en sluiting
Mw. van Schaijk vertelt dat keuze voor een accountant binnenkort via een aanbesteding gaat verlopen. 
Officieel dient het algemeen bestuur de accountant te benoemen. Ze vraagt op welke wijze het AB wil 
worden betrokken in het proces. De voorzitter vraagt of dhr. Hellegers en dhr. van de Mortel een rol wil 
spelen bij de vaststelling van het PVE. Beide stemmen in en het AB is akkoord met dit voorstel.

De voorzitter dankt mw. van Esch en mw. van Schaijk voor hun inzet in de Coronacrisis vanaf 27 februari 
jl., zowel ’s avond als in het weekend. Dhr. Hillenaar vertelt dat de GGD daarnaast ook net is verhuisd en 
moest werken met compleet nieuw managementteam. Heel erg bedankt voor jullie inzet.
Dhr. van Soest als voorzitter van de burgemeesterskring stelt vast dat we zeventien keer zijn bijgepraat 
door onze vertegenwoordiger in het Veiligheidsberaad. Hij bedankt dhr. Mikkers voor de taak die hij heeft 
vervult, ook dhr. Hillenaar en mw. Buijs als vicevoorzitter, vooral voor haar inzet rondom de slachterij en 
arbeidsmigranten. Ook mw. van Schaijk dankt als directeur van VRBN en mede namens de DPG de 
bestuursleden van VRBN voor de fijne samenwerking. Ze voelen zich gesteund en gedragen door hun 
inzet en betrokkenheid als mens.
De inhoudelijke bespreking van de agenda over corona vindt aansluitend plaats in het periodieke 
burgemeestersoverleg.

19. Themasessie: Informatiegestuurd werken
presentatie Raymond Haesenbos en Paul de Vet (zie bijlage 1, bij dit verslag)
Dhr. Haesenbos laat eerst een filmpje zien over ‘informatiegestuurde veiligheid’
https://www.youtube.com/watch?v=cWcRlQYyJMo
Verder licht hij toe hoe we samen in Zuid-6-verband samenwerken om informatie te ontsluiten en 
veiligheidsbeelden in verschillende kaartlagen kunnen vormgeven. Samen met en voor partners, 
bedrijven en burgers. 
De voorzitter heeft vragen over het kostenplaatje. Welke service verlenen wij aan bedrijven en wie draagt 
de kosten?
Dhr. de Vet legt uit dat we werken op basis van wederkerigheid en dus ook relevante informatie van 
bedrijven vragen.
Dhr. Fränzel wil dat we waken voor dubbele registraties en ook geen vier lagen diep graven.

https://www.youtube.com/watch?v=cWcRlQYyJMo
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Dhr. Heil vertelt dat de politie zich ook ontwikkelt op diverse terreinen en dat ze hun informatie delen met 
partners, we doen geen dingen dubbel.
De voorzitter wil dat we als bestuur kunnen vertrouwen op kwalitatief goede informatie.
Dhr. Heil vertelt dat de politie alleen werkt met gevalideerde informatie.
Mw. Buijs vertelt, in haar hoedanigheid als lid van de Bestuurlijke Adviescommissie 
Informatievoorziening, dat we soms ook stuiten op onverwachte informatie die ons helpt in de 
besluitvorming. Een praktische manier van innoveren.
Dhr. Haesenbos vult aan dat het knooppunt geen data verzamelt, maar bestaande informatie ontsluit 
t.b.v. een informatiedashboard.
De voorzitter dankt voor de gegeven presentatie, waardoor informatiegestuurd werken wat meer wordt 
ingevuld en er een concreter beeld ontstaat bij deze ontwikkeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
d.d. 4 november 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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