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Verslag Dagelijks bestuur

Vergaderdatum : 7 oktober 2020 Aanvangstijd : 9:00 uur
Steller : A. Hellings Locatie : videovergadering

Aanwezig
W. Buijs-Glaudemans (plv voorzitter), H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. van Schaijk, K. van 
Esch, A. Heil, C. Pors, H. Timmermans (bij punt 3) en 
A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)
J. Mikkers, L. de Lange, L. Verheijen, de vertegenwoordiger namens het openbaar ministerie

1. Opening en vaststellen agenda
Wobine Buijs opent de vergadering. 

2. Vastgestelde besluitenlijst DB van 3 juni 2020 (vastgesteld op 22 juni 2020)

Besluit v.k.a.
Toelichting -

3. Mededelingen

Bestuur
Op 14 september jl. was er een regulier Veiligheidsberaad, daar is het Programma informatievoorziening 
veiligheidsregio’s 2020-2025 vastgesteld. In het gesprek met de minister is gesproken over de 
afstemming tussen rijk en VR’s bij bovenregionale crisis. Ook is er stilgestaan bij de verdere procesgang 
van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.

Politie
Voor Ad Heil is dit de laatste keer dat hij aanwezig is bij een vergadering van het DB, 26 november is zijn 
laatste werkdag. Hij zal aanwezig zijn bij het AB van 4 november.

Veiligheidsregio
Via de annotatie is kennisgenomen van stand zaken bij VRBN rondom de verplichtingen die volgen uit 
het ‘tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.
Het directieteam meldkamer is recent voor het eerst bij elkaar gekomen. Het beleid- en beheersplan 
2021 is besproken. De aanbevelingen uit het rapport m.b.t. storing KPN bij de 112-centrale zijn 
afgehandeld. 
Op de meldkamer zijn er met zekere regelmaat ICT-verstoringen, met diverse oorzaken. Bijv. geen goed 
geluid of het beeld springt op zwart. Dit probleem speelt bij de nieuwe meldkamers en is landelijk 
aangekaart. Marie-Louise van Schaijk maakt zich zorgen over dit probleem. Het detecteren van de 
oorzaak blijkt lastig. Het probleem zit waarschijnlijk ook in de basisarchitectuur en dat is niet makkelijk op 
te lossen. Op straat zijn er nog geen dingen misgegaan, maar het overstappen op workarounds door 
centralisten zorgt wel voor tijdsverlies en onrust. Ad Heil voegt daaraan toe dat onze uitwijkmeldkamer 
Rotterdam, dezelfde problemen heeft.

Brandweer
Bij de invoering van interregionale operationele grenzen voor onze regio houden we rekening met het 
uittreden van de brandweerpost Haaren. De drie Brabantse veiligheidregio’s gaan dit samen invoeren. 
Het gaat daarbij om de inzet van de posten specifiek voor het materieel van de basisbrandweerzorg, het 
materieel t.b.v. grootschalig optreden maakt hiervan geen onderdeel uit. De verschillen brandweerposten 
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worden hier specifiek in meegenomen. En voor de post Drunen wordt rekening gehouden met de 
kazerneverplaatsing.
Onze regiogrenzen met andere veiligheidsregio’s worden aansluitend opgepakt.
Willemijn van Hees maakt zich zorgen, haar is verteld dat het nu niet altijd goed geregeld is. 
Caspar Pors geeft aan dat we pas over gaan als minstens 80% goed is geregeld. We moeten wel al 16 
januari a.s. over i.v.m. Haaren. Dat is de geplande technische datum voor de meldkamer.
Ad Heil laat weten dat de Politie operationeel 4 januari de overstap maakt voor Haaren.

Bevolkingszorg
Bemensing crisisorganisatie
De kolom bevolkingszorg heeft goede ondersteuning kunnen leveren in de crisisbeheersing. Dat is goed 
gelukt in de afgelopen periode, maar nu na de zomer is het zwaar. Nu zitten we in het proces om het vol 
te houden. Hoe kunnen we komen tot een systeem en werkwijze waarin we goede ondersteuning kunnen 
blijven leveren. Morgen 8 oktober is er een overleg van de kring van gemeentesecretarissen. Daar ligt 
een pakket afspraken voor. Communicatie staat onder druk op, we willen de pool uitbreiden.
Karin van Esch biedt inhoudelijke ondersteuning aan, om communicatie-collega’s snel op vlieghoogte te 
krijgen.
Wobine Buijs wil weten of er door de gemeenten evenredig wordt bijdragen.
Harrie Timmermans is daar duidelijk over, dat is niet altijd het geval. Maar een groot deel van de 
gemeenten levert expertise en inzet. Nu is goede ondersteuning leveren belangrijker dan een discussie 
over wie de rekening betaalt.
Marie-Louise onderschrijft dat accent nu nodig is op duurzame inzetbaarheid, met waardering en 
voldoende ruimte/tijd voor de collega’s om hun werk te doen in bevolkingszorg. 
Wobine Buijs wil graag dit thema in het AB bespreken, omdat het onderling ook emoties oproept.

4. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 23-9-2020

Besluit v.k.a.
Toelichting Gemeente Haaren heeft bevestiging gestuurd over het betalen van de frictiegelden 

wegens de herindeling aan VRBN.

5. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling e.a.

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling
2. In te stemmen met de navolgende stukken en deze ter vaststelling voor te leggen 

aan het Algemeen Bestuur op 4 november 2020:
a) Financiële verordening;
b) Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid;
c) Controleverordening.

3. De navolgende stukken vast te stellen en daarna ter kennisname te brengen aan het 
Algemeen Bestuur op 4 november 2020:
a) Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM;
b) Organisatiebesluit.

Toelichting -

6. a. Bestuursrapportage 2020 en 2e wijz. Programmabegroting 2020

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 
1. In te stemmen met de Bestuursrapportage;
2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020;
3. In te stemmen met de toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2020;
en deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

Toelichting Marie-Louise van Schaijk is trots op de voortgang in dit bijzondere jaar. Ze zegt dat ze 
nu met de 2e coronagolf wat minder positief is, dan van de zomer, toen deze 
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bestuursrapportage is opgesteld. Weer hoge werkdruk, meer improviseren en 
thuiswerken, medewerkers worden moe en planningen moeten worden veranderd. We 
gaan nu toch meer kosten maken voor de ondersteuning van de werkzaamheden, zodat 
we het kunnen volhouden en taken niet nogmaals blijven liggen.
Henk Hellegers mist een totaaloverzicht van de structurele effecten op de komende 
jaren. Hij ziet graag een goede onderbouwing van de besteding van de overschotten.
Willemijn van Hees sluit zich hierbij aan.
Wim Hillenaar is verrast over wat er allemaal wel bereikt is, zijn complimenten. Hij vraagt 
aandacht voor toezicht bij bedrijven, daar was al een been bij te zetten. Moeten we dat 
niet weer gaan organiseren, of is daar een uitzondering qua “werk thuis als het kan” op 
nodig?.
Marie-Louise van Schaijk zegt toe dat ze zal kijken hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken. Verder legt ze uit dat het om incidentele financiële effecten gaat. Passend 
bij de bijzondere situatie corona (zoals een periode geen oefeningen gedaan) en bij de 
laatste afwikkeling van de meldkamer. Bij de GHOR is een structureel voordeel en dat 
wordt ook in de begroting structureel verwerkt.
Wobine Buijs vindt de stand van zaken rondom oefenen, zowel voor crisis als 
brandweer, zorgelijk. Heeft het gevoel dat het nu nog geen probleem is, maar wil het 
graag weten als de geoefendheid wel in het geding komt.

6. b. Verloop voorziening FLO-overgangsrecht

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 
1. In te stemmen met het storten van € 1.710.000 uit de exploitatie 2020 in de 

voorziening FLO. 
2. Dit te verwerken in de bestuursrapportage 2020

Toelichting Wim Hillenaar zijn er behalve die 1,7 mln. nog meer extra kosten te verwachten?.
Marie-Louise van Schaijk die 1,7 mln. betreft een verschuiving in de tijd, dit zijn geen 
meerkosten. Wel zijn er de twee genoemde risico’s al in beeld, namelijk de 
‘compensatieregeling transitie levensloop’ en de ‘FLO-60 jaar’ geschat op € 250.000.

7. Controleprotocol

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Instemmen met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 

2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Toelichting -

8. Benoeming accountant

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de benoeming van Baker Tilly tot accountant van Veiligheidsregio 

Brabant-Noord.
Toelichting Henk Hellegers en Roderick van de Mortel zijn betrokken bij de totstandkoming van het 

PvE voor de accountant. De aanbesteding is gelukt binnen de inhoudelijke en financiële 
kaders. Binnenkort volgt er een kennismakingsgesprek met Jack Mikkers, Henk 
Hellegers en Roderick van de Mortel en kunnen zij hun verwachtingen als bestuursleden 
met de accountant delen.

9. Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota cao 2021

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Positief te adviseren over de arbeidsvoorwaardennota (conform bijlage 1) met de 

opmerkingen zoals daarin beschreven.
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Toelichting -

10. Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers

Besluit Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande beslispunten 
en dit voorstel ter bespreking te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 4 november 
2020:
1. Kennis te nemen van onze zorgen en bedenkingen in onze reactie op de uitvraag op 

het gebied van taakdifferentiatie vanuit de landelijke denktank.
Toelichting Caspar Pors geeft een presentatie over de wijze waarop onze alternatieve denkrichting 

en de reactie op taakdifferentiatie richting de denktank tot stand is gekomen. Er is een 
inhoudelijke exercitie gedaan. De posten zijn via de postcommandanten betrokken en de 
OR heeft meegekeken. De wens die binnen ons korps leeft is dat het VB tot de conclusie 
komt dat er een andere denkrichting of invulling daarvan zou moeten worden uitgewerkt. 
De reacties van verschillende andere regio’s komen ook aan de orde. En er is door de 
landelijke denktank een enquête uitgezet onder repressief personeel. Van dit laatste is 
de uitkomst nog niet bekend.
Wobine Buijs het lijkt er een beetje op dat wij het buitenbeentje zijn t.o.v. andere VR’s.
Wim Hillenaar steunt de lijn, maar is bang dat we toch met bouwsteen 2 (differentiatie in 
repressieve taken) aan de slag moeten.
Willemijn van Hees is trots op de gekozen lijn en wil dat we daar ook echt aandacht voor 
vragen. Inhoudelijk past het ons namelijk echt niet als regio.
Henk Hellegers geeft aan dat de BAC-Brandweer en de VBV al eerder zijn betrokken, 
het was fijn geweest als we deze conclusie 1,5 jaar eerder op tafel hadden kunnen 
leggen.
Marie-Louise vertelt dat we als regio altijd zorgelijk zijn geweest over de denkrichting, de 
juridische insteek en het tijdtempo en dat in onze annotaties ook hebben geuit. Dit is pas 
het eerste moment dat er een concrete uitvraag bij de regio’s zelf is gedaan, zodat het is 
getoetst aan de operationele werkelijkheid.
Wobine Buijs we kunnen het tij nog keren. Je bent sterker als je zelf met een reëel 
alternatief komt.
Marie-Louise van Schaijk wil zoeken naar een manier om dat verder aan te reiken. In de 
uitvraag hebben we daar een eerste suggestie over geschreven
Wim Hillenaar waarom huren we geen arbeidsrechtdeskundige in om een alternatief uit 
te werken.
Wobine Buijs kunnen we bondgenoten vinden. Bv Limburg-Noord.
Willemijn van Hees adviseert tijd te kopen om zorgvuldig een proces te kunnen 
uitwerken. Zij denkt aan de inzet van een hoogleraar.
Wobine Buijs we moeten geen front vormen, ik zou willen ombuigen en niet een 
(Brabants) blok formeren. Een actieve lobby is een betere optie.
Caspar Pors zal de voorgestelde suggesties meenemen in de voorbereiding voor het 
komende VB.

11. Rode draden analyse covid-19

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. De Rode draden analyse covid-19 te agenderen voor het AB van 4 november 

2020.
Toelichting De verbeterpunten zijn opgehaald. Wegens tijdgebrek niet inhoudelijk besproken. Karin 

van Esch zal worden betrokken bij de totstandkoming van het document.

12. Boerenprotesten

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. De rapportage over de Boerenprotesten te agenderen voor het AB van 4 

november 2020.



Pagina 5 van 5

Toelichting Wegens tijdgebrek niet inhoudelijk besproken.

13. Oprichten werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s

Besluit v.k.a.
Toelichting Henk Hellegers vindt het advies van de adoptiegroep waarin de wens wordt 

uitgesproken dat Veiligheidsregio Brabant-Noord actief vertegenwoordigd is in (het 
bestuur van) de vereniging te groots aangepakt. En wil ook graag dat deze opmerking 
aan hen wordt teruggekoppeld.

14. Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing, inspectie JenV

Besluit v.k.a.
Toelichting Goed dat de adviezen zijn bekeken en waar nodig opgepakt

15. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Wobine Buijs sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld na schriftelijke consultatie bij het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
d.d. 20 oktober 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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