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verleningsorganisatie In de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 
zij met de 17 gemeenten en de GGD samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrij-
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Geacht Bestuur,
 
In deze bestuursrapportage informeren wij u over de prestaties die Veiligheidsregio Brabant-
Noord (VRBN) realiseerde over de periode januari tot en met augustus 2020. Daarnaast 
geven we een financiële prognose voor het jaar 2020.

2020 is een zeer bijzonder jaar. De impact van de coronacrisis op de samenleving en op de 
activiteiten van de veiligheidsregio zijn enorm. Zowel de effecten van de coronacrisis als de 
genomen maatregelen zijn volop in het nieuws geweest. Veel inwoners hebben ondertussen 
een beeld bij de rol die door veiligheidsregio’s wordt gespeeld. De crisisorganisatie is met alle 
partners al een half jaar volop actief in een GRIP-4. Een unieke situatie, met kenmerken van 
een marathon.

Door diezelfde crisis vielen er ook veel activiteiten tijdelijk stil. En moesten we op zoek naar 
andere manieren om het werk te doen. Met creativiteit, digitaal werken en herprioritering is het 
gelukt om voor het grootste deel op koers te blijven. Soms met wat vertraging, maar zonder 
wezenlijke bijstelling van het eindresultaat. 

Uiteraard heeft dit veel van onze medewerkers gevraagd, op allerlei manieren. Een overuren 
draaiende crisisorganisatie, thuiswerken, geen bezoekers op meldkamer en kazernes, geen 
oefenavonden voor de posten, wel veel saamhorigheid en solidariteit. Dit past niet zomaar in 
het format van een bestuursrapportage, maar is wel kenmerkend voor deze periode. 

In financiële termen verwachten we een incidenteel positief resultaat. Deels veroorzaakt 
door stilvallende activiteiten, maar bijvoorbeeld ook door een meevaller bij de overdracht en 
afhandeling van de meldkamer. De extra kosten door de coronacrisis zijn tot op heden voor de 
veiligheidsregio overzichtelijk gebleven. Mede dankzij alle collega’s van onze deelnemende 
gemeenten en partners die actief zijn in onze crisisorganisatie.

De opzet van de bestuursrapportage is gewijzigd om beter aan te sluiten bij het Beleidsplan 
2020-2023. Zo houden we de inhoudelijke ontwikkelingen prominent in beeld. We werken 
met een nieuwe programma-indeling (van zes naar drie). En de belangrijkste prestaties zijn 
in nieuwe prestatie-indicatoren opgenomen. Alleen de begrotingswijziging in de bijlage is nog 
conform de oude indeling met zes programma’s. De begroting 2020 is namelijk al veel eerder 
vastgesteld en daar moeten we de financiële aansluiting mee behouden.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. J.M.L.N. Mikkers
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord
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1.1 Coronacrisis (covid-19)

Op 7 juli jl. hebben de colleges en de raden van onze deelnemende gemeenten een tussen-
tijds verslag covid-19 ontvangen over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten van 
onze voorzitter tot 1 juli 2020.
De impact van het coronavirus is voor onze hele infrastructuur enorm. Ieder van ons heeft 
te maken met de gevolgen. Op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied. De huidige 
‘coronacrisis’ zal naar verwachting nog een tijd voortduren. Er worden daarom tussentijds 
evaluaties uitgevoerd, zowel regionaal als op landelijk niveau om de huidige processen te 
kunnen verbeteren. Hierbij speelt ook de democratische legitimatie van de besluitvorming een 
belangrijke rol.

Onze organisatie is als gevolg van deze crisis ook zelf geconfronteerd met de beperkingen 
die zijn opgelegd. Met als gevolg het tijdelijk stilleggen van opleiden, trainen, oefenen, dienst-
verlening, controles op locatie, etc. Het overstappen op thuiswerken, videoteleconferenties 
en zoeken naar nieuwe wegen om onze verschillende werkzaamheden weer op te pakken. 
Daarnaast is een belangrijk deel van onze organisatie, net als in de gemeentelijke organisa-
ties, betrokken bij de crisisorganisatie waardoor andere taken vertraging oplopen.

1.2 Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers/
 Taakdifferentiatie brandweer

We hebben een uitvraag ontvangen om de consequenties van de denkrichting van de denk-
tank voor onze regio in kaart te brengen. Ook komt er een landelijke enquête onder de brand-
weervrijwilligers. Deze informatie wordt gebruikt voor besluitvorming in het veiligheidsberaad. 
Er is nadrukkelijk aandacht voor de interne communicatie over dit onderwerp en voor transpa-
rantie over de inschattingen vanuit onze regio. Doordat (eerste) besluitvorming wordt voorzien 
in het veiligheidsberaad van november zijn personele consequenties in 2020 niet meer te 
verwachten. 

1.3 Onderzoek Cebeon

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale 
overheden. Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben daarom een hoofdlijnenak-
koord gesloten over financiering van uitvoering van de Omgevingswet. In het bestuursak-
koord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te doen naar de uitgaven, kosten 
en besparingen van de Omgevingswet. Daarvoor is het ook nodig zicht te hebben op de 
meer- en minderkosten van vaste adviseurs, zoals de veiligheidsregio. Met de komst van de 
Omgevingswet veranderen de risicobeheersingstaken die uitgevoerd worden door de veilig-
heidsregio’s. Landelijk is daarom onderzoeksbureau Cebeon ingeschakeld, met als doel het in 
kaart brengen van de meer- en minderkosten van dienstverlening door veiligheidsregio’s met 
de komst van de Omgevingswet. Het onderzoek wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 
van dit jaar opgeleverd.  

1 Actuele ontwikkelingen
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1.4 Nominatie ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is genomineerd voor beste overheidsorganisatie van het 
jaar 2020. We hebben onze inzending medio augustus naar de organisatie gestuurd. Wat de 
uitkomst ook zal zijn, voor ons is deze inzending al een mooi moment om met onze medewer-
kers en partners trots te zijn op onze gezamenlijke prestaties van dit jaar.

1.5 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan Verantwoordelijke Status

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners Crisisbeheersing Aangepast, einddoel 
haalbaar

2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale 
partners

Crisisbeheersing Op schema

3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving Crisisbeheersing Op schema

4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken Crisisbeheersing Aangepast, einddoel 
haalbaar

5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen Crisisbeheersing Aangepast, einddoel 
haalbaar

6. Verbetering samenspel met gemeenten Veiligheidsdirectie Aangepast, einddoel 
haalbaar

7a. Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg Bevolkingszorg Op schema

7b. Bouwen aan sterke kolommen – GHOR GHOR Vertraagd

7c. Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer Brandweerzorg / 
Risicobeheersing

Op schema

8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers Brandweerzorg Aangepast, einddoel 
haalbaar

9. Invulling geven aan de Omgevingswet Risicobeheersing Vertraagd 

10a. Doorontwikkeling organisatie – Positionering Bedrijfsvoering Op schema

10b. Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en 
Werkprocessen

Bedrijfsvoering Op schema

10c. Doorontwikkeling organisatie – Mensen Bedrijfsvoering Op schema

10d. Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting Bedrijfsvoering Op schema

10e. Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren Bedrijfsvoering Aangepast, einddoel 
haalbaar

De status van elke doelstelling lichten we hierna per programma uitgebreid toe. 
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Crisis en Multi is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheids-
vraagstukken. We stellen als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en 
verbinden daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen. Als makelaar van veilig-
heidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid. 

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt 
binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevol-
kingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. 
Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en 
brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

Crisis en Multi bestaat uit de onderdelen: Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg.
 

2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Gezamenlijke bestrijding van 
risico’s met onze partners

In de toekomst willen we samen met 
de gemeenten en onze partners 
bepalen aan wélke risico’s we willen 
werken om ze te kunnen voorkomen 
en/of beheersen. We willen dit syste-
matisch aanpakken op basis van een 
‘afwegingskader’. Dit afwegingskader 
gaan we ontwikkelen.
Daarnaast willen we, op basis van 
het afwegingskader, geselecteerde 
activiteiten volgens de ‘kaders voor 
programmatisch werken’ realiseren. 
Deze kaders voor programmatisch 
werken worden ontwikkeld binnen 
opgave 10b ‘Informatievoorziening 
en werkprocessen’.

• Het opstellen van een afwegings-
kader voor risico’s;

• De programma’s realiseren con-
form programmadoelen;

• Plan van aanpak maken voor 
geprioriteerde risico’s.

De reeds gestarte programma’s (extreem 
geweld, industriële veiligheid, bestrijding 
ongevallen met specialistisch defensiemateri-
aal) hebben onder invloed van de bestrijding 
van de corona-uitbraak een lichte vertraging 
opgelopen. Inmiddels is de uitvoering weer 
gestart.

Voor het programma waterveiligheid en 
extreem weer is een concept programmaplan 
opgesteld. De uitvoering van het programma 
start naar verwachting in het najaar. De 
geplande interregionale grootschalige wa-
teroefening die gepland stond in juni is i.v.m. 
corona afgelast.

Het afwegingskader wordt naar verwachting 
in het najaar opgesteld. Ook dit heeft vertra-
ging opgelopen i.v.m. corona.

Versterken van de continuïteit 
van de samenleving met vitale 
partners

Goede informatiedeling tussen vitale 
partners en veiligheidsregio over risi-
co’s op, en impact van, verstoringen. 
Tevens is er voldoende bekendheid 
met elkaars crisisorganisaties.

• Intensiveren en uitbreiden con-
tacten en afspraken met vitale 
partners;

• Afspraken maken over gezamen-
lijke activiteiten om de bekendheid 
met elkaar, en elkaars crisisorga-
nisaties te vergroten;

• Inventariseren welke informatie-
behoefte er bestaat en afspraken 
maken over de ontsluiting ervan. 
Waar mogelijk brengen we dit 
onder bij de verdere ontwikke-
ling van het Veiligheid Informatie 
Knooppunt (VIK).

Om invulling te geven aan deze opdracht is 
een programmaplan opgesteld. Het program-
maplan steunt op drie pijlers, te weten:
• Versteviging van het netwerk van vitale 

partners op zowel operationeel, tactisch als 
strategisch niveau. Doel van het netwerk 
is inzicht hebben in elkaars risico’s, onder-
linge afhankelijkheden daarbij en elkaars 
mogelijkheden.

• Kennisdelen door structurele informati-
euitwisseling (aansluiten op het Veiligheid 
Informatie Knooppunt).

• Bevorderen van een gezamenlijke voorbe-
reiding van de diverse crisisorganisaties.

2 Crisis en Multi
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Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Zelfredzaamheid en weerbaarheid 
van de samenleving

Inwoners en organisaties in Brabant 
Noord zijn zich meer bewust van een 
(on)veilige werk- en leefomgeving, 
zodat ze overgaan tot een gedrags-
verandering ten gunste van een 
(brand)veilige werk- en leefomge-
ving.

Het programma maatschappij biedt 
specifieke doelgroepen in de samen-
leving inzicht en handelingsperspec-
tief op het thema brandveiligheid. 
Herkenbaarheid van risico’s en ge-
dragsbeïnvloeding zijn ook thema’s 
op het gebied van gezondheid 
en milieu. De opgedane ervaring 
wordt geanalyseerd op effectiviteit 
en ingezet om de samenwerking 
met partnerorganisaties verder te 
optimaliseren en te komen tot een 
gemeenschappelijk programma.

Het concept programmaplan is gereed. Het 
programma heeft tot doel om de leefomge-
ving veiliger en gezonder te maken en om 
risicobewustzijn en –acceptatie bij burgers te 
verhogen.
Hiervoor worden de komende jaren projecten 
opgezet die bijdragen aan de doelen en wordt 
samenwerking gezocht met relevante private 
en publieke organisaties.

Gezamenlijke crisisorganisatie 
flexibeler inzetbaar maken

Een flexibele crisisorganisatie die be-
hoeftegestuurd geheel of gedeeltelijk 
ingezet kan worden voor de bestrij-
ding van incidenten en crises.

• Een geactualiseerd regionaal cri-
sisplan maken (in samenwerking 
en afgestemd met VRBZO).

• Trainen en bijscholen van crisis-
functionarissen.

• Informeren van doelgroepen 
(bestuurders, gemeenten, partners 
etc.) over de mogelijkheden voor 
flexibele inzet.

Door de uitbraak van corona zijn de geplande 
activiteiten om de crisisorganisatie flexibeler 
te maken niet meer uitgevoerd. Daarente-
gen heeft de aanpak van de bestrijding van 
corona veel inzichten opgeleverd op welke 
wijze de crisisorganisatie breed ingezet kan 
worden. Deze inzichten zijn in een aantal 
gevallen direct geïmplementeerd ten behoeve 
van de bestrijding van de corona-uitbraak. De 
komende tijd zullen de ‘lessons learned’ van 
de corona-aanpak verder gebruikt voor een 
verder optimalisatie van de crisisorganisatie.

Veiligheidsinformatie samenbren-
gen en delen

Door middel van het koppelen van 
verschillende data kunnen wij het 
voorspellend vermogen vergroten. 
Deze informatie is relevant om ons 
beter voor te bereiden op crises 
die op ons af zullen komen en kan 
als input dienen voor de integrale 
beleidsplannen van de gemeen-
ten. Denk hierbij aan inhoudelijke 
informatie over zorginstellingen, 
kwetsbare objecten etc. 

We ontsluiten op basis van behoef-
ten van veiligheidsregio, gemeenten 
en partners modulaire informatie die 
gezamenlijk kan worden gedeeld en 
geanalyseerd middels het VIK. De 
functie van Calamiteitencoördinator 
is 24/7 aanwezig op de meldkamer.

• Benodigde ICT-omgeving op orde 
brengen t.b.v. het VIK.

• Op projectmatige basis binnen het 
VIK informatieproducten realise-
ren.

• Aansluiten bij het interregionale 
project FieldLab, waarin gezamen-
lijke informatieproducten t.b.v. het 
regionale VIK worden ontwikkeld.

• Implementeren van de functie 
calamiteitencoördinator binnen de 
Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 
met aandacht voor nieuwe taak-
elementen.

Per 1 januari 2020 is de nieuwe functie 
calamiteitencoördinator operationeel op de 
meldkamer. De calamiteitencoördinator vult 
niet alleen een belangrijke coördinerende 
rol bij incidenten, maar vervult inmiddels ook 
een rol in het verzamelen en monitoren van 
relevante informatie ten behoeve van het 
regionale veiligheidsbeeld.

In samenwerking met de zes zuidelijke veilig-
heidsregio’s (Brabant, Limburg en Zeeland) 
is gestart met de realisatie van een regionaal 
veiligheidsportal waarin (modulair) gezamen-
lijke informatieproducten kunnen worden 
gerealiseerd. Door de uitbraak van corona 
is de planning van producten enigszins aan-
gepast en is ten behoeve van de bestrijding 
van corona gestart met het maken van een 
regionaal corona dashboard.
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Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Bouwen aan sterke kolommen – 
Bevolkingszorg

Het fundament van Bevolkingszorg 
moet verstevigd worden om ook 
in de toekomst aan de gestelde 
verwachtingen te kunnen blijven 
voldoen en om te kunnen ontwikke-
len en professionaliseren. Door een 
impuls te geven aan de continuïteit 
en solidariteit binnen Bevolkingszorg, 
blijven we ook in de toekomst een 
zichtbare en volwaardige partner in 
de veiligheidsregio.

• We richten Bevolkingszorg 
Brabant-Noord in op basis van on-
derlinge solidariteit en verdelen de 
inzet van de capaciteit evenredig 
over de verschillende gemeenten.

• De huidige expertteams worden 
in de ‘koude’ fase meer ontzorgd, 
zodat met name OTO-activiteiten 
(Opleiden, Trainen en Oefenen) 
voor de diverse bevolkingszorg-
functionarissen beter van de grond 
komen en de expertteams weer 
ruimte hebben om expert te zijn.

• We houden rekening met 
individuele behoeften én bieden 
een grotere diversiteit aan OTO 
activiteiten, zodat er meer maat-
werk ontstaat dat aansluit bij de 
gewenste ontwikkeling van elke 
individuele functionaris.

• We investeren regionaal in het 
borgen van kennis en ervaring, 
door evaluaties en door een 
kwalitatieve registratie van OTO-
activiteiten op en in te zetten.

• We pakken landelijk geen 
voortrekkersrol, maar sluiten wel 
aan bij landelijke overleggen 
en ontwikkelingen (bv. rondom 
GROOTER, Bevolkingszorg op 
Orde 2.0, Nafase en terrorismege-
volgbestrijding).

• Als professionele kolom houden 
we aansluiting bij onze multi-part-
ners, door een bijdrage te leveren 
aan multidisciplinaire overleggen 
als het MOTO (Multidisciplinair 
Opleiden, Trainen en Oefenen) en 
het Leeragentschap.

De coronacrisis heeft uiteraard ook zijn weer-
slag gehad op de geplande activiteiten gericht 
op de doorontwikkeling van Bevolkingszorg. 
Omdat de eerste helft van het jaar de aan-
dacht met name gestoken is in het faciliteren 
en ondersteunen van de crisisorganisatie, is 
het reguliere werk tijdelijk stil komen te vallen. 
De informatievoorziening vanuit Bevolkings-
zorg (de sectie o.l.v. de AC-BZ) richting de 
gemeenten wordt erg gewaardeerd.

De geplande OTO-activiteiten zijn in eerste 
instantie afgelast. Vervolgens is een ver-
snelde omslag gemaakt naar het aanbieden 
van online activiteiten (zie ook indicatoren). 
Naast de (online) OTO-activiteiten is een 
flinke slag gemaakt in het inrichten van het 
vakbekwaamheidsmanagementsysteem 
(Veiligheidspaspoort), zodat kwalitatieve 
registratie van de crisisfunctionarissen binnen 
Bevolkingszorg met ingang van volgend jaar 
kan plaatsvinden.

De geplande gespreksronden tussen het 
team Bevolkingszorg van de veiligheidsregio 
en alle gemeenten is (weer) opgestart. De 
inrichting van Bevolkingszorg op basis van 
onderlinge solidariteit is daar onderwerp van 
gesprek.

De doorontwikkeling van crisiscommunicatie 
is in de zomer weer opgepakt, waarbij de 
communicatiefunctie in het CoPI als eerste is 
opgepakt.

De komende tijd zullen de ‘lessons learned’ 
van de corona-aanpak uiteraard ook verder 
gebruikt worden voor de doorontwikkeling van 
Bevolkingszorg.
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Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Bouwen aan sterke kolommen – 
GHOR

De ontwikkelingen in het speel-
veld – landelijk, regionaal en lokaal 
– vragen van het GHOR-bureau 
een verschuiving van operationeel/
tactisch naar tactisch/strategisch 
niveau. De noodzaak van deze 
verschuiving wordt bevestigd door de 
uitkomsten van het positioneringson-
derzoek. Hieruit blijkt dat de GHOR 
haar netwerkpositie op tactisch en 
strategisch niveau, kan en moet 
versterken. Alleen dan blijft zij van 
meerwaarde. Ook de relaties van de 
GHOR hebben hier behoefte aan. 
De kracht van de GHOR zit in de 
volgende rollen:
1. Expert op het gebied van crisisbe-

strijding;
2. Netwerker en verbinder binnen 

en tussen de witte kolom en de 
overheid;

3. Trusted advisor, als het gaat om 
het voorbereiden op en voorko-
men van crises.

• Adviesrol versterken.
• Informatiemanagement.
• Niet-zelfredzaamheid.
• Aansluiten op het Regionaal Risi-

coprofiel (zorgrisicoprofiel).

Vanaf donderdag 27 februari 2020 heeft 
de coronacrisis het dagelijks leven van de 
GHOR-medewerkers bepaald. Het jaarplan 
2020 is van de een op andere dag stil komen 
te liggen en zo’n 15 medewerkers (van de 20) 
zijn vanaf de eerste crisisdag dedicated aan 
de slag gegaan met corona-werkzaamheden.
Corona heeft er daarmee voor gezorgd dat 
zo goed als alle geplande GHOR-activiteiten 
voor 2020 on hold zijn gezet.

De combinatie van de inzet van GHOR 
capaciteit ten behoeve van corona en daar-
door het stilleggen/uitstellen van reguliere 
werkzaamheden zijn dan ook de reden dat er 
een positief financieel resultaat behaald is in 
het eerste kwartaal.

 

2.2 Prestaties Crisis en Multi

Crisisbeheersing en bevolkingszorg

Indicator Prognose 
2020 (YTD)

Berap – 2020 Berap – 2019 Toelichting / maatregelen

GRIP-opscha-
lingen

1x GRIP 1
1x GRIP 4 
(corona)

5x GRIP 1
1x GRIP 2

Multi-
disciplinaire 
opleidingen, 
trainingen en 
oefeningen.

12x opleidin-
gen
23x trainingen
40x dagdeel 
oefenen
33x dagdeel 
uit bestuurlijke 
menukaart

3x opleidingen
5x trainingen
11x dagdeel 
oefenen
6x dagdeel uit 
bestuurlijke 
menukaart

10x opleidin-
gen
19x trainingen
18x dagdeel 
oefenen

*Zie toelichting op de volgende pagina.
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Indicator Prognose 
2020 (YTD)

Berap – 2020 Berap – 2019 Toelichting / maatregelen

Opleidingen, 
trainingen en 
oefeningen 
Bevolkings-
zorg

136x oplei-
ding, training 
of oefening

9x ‘live’ 
bijeenkomst 
voor opleiden, 
trainen of 
oefenen
29x is geplan-
de activiteit 
omgezet en 
aangeboden 
als online 
activiteit.

44x opleiding, 
training of 
oefening.

De uitbraak van corona heeft ook een grote impact 
gehad op de activiteiten opleiden, trainen en oefenen 
binnen bevolkingszorg. Enerzijds is een groot aantal 
functionarissen ingezet bij de crisis waardoor zij niet 
meer konden deelnemen aan activiteiten. Anderzijds 
konden bijeenkomsten geen doorgang meer vinden.

Nadat duidelijk werd dat bijeenkomsten niet meer moge-
lijk waren, is in het voorjaar samen met aanbieders ge-
start met het ‘ombouwen’ van opleidingen en trainingen 
van ‘live’ bijeenkomsten naar online bijeenkomsten. Dit 
is niet in alle gevallen mogelijk, maar niettemin zijn een 
groot aantal activiteiten toch geheel of gedeeltelijk aan-
geboden. In het najaar wordt eveneens een groot aantal 
activiteiten online aangeboden om de vakbekwaamheid 
zoveel mogelijk op peil te houden.

Evaluaties van 
multidiscipli-
naire inzetten

3x

    

Toelichting Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen
Vakbekwaam worden en blijven is belangrijk voor onze crisisfunctionarissen. Door het uitvoe-
ren van het jaarprogramma MOTO wordt hieraan een stevige bijdrage gegeven. De corona-
crisis heeft impact (gehad) op de uitvoering van het jaarprogramma MOTO. Begin maart is 
namelijk besloten, gelet op de druk en werkzaamheden die de bestrijding van de coronacrisis 
met zich meebrengt, om alle MOTO-activiteiten vanaf dat moment tot en met 25 augustus 
2020 te annuleren. Dit besluit is terug te zien in de indicatoren. De prognose (planning jaar-
plan) is vele malen hoger dan de gerealiseerde aantallen. 

Op dit moment ligt er een aangepast MOTO-programma najaar 2020. Hierin zijn een aantal 
opleidingen, trainingen en oefeningen die eerder geannuleerd zijn opnieuw gepland. Tevens 
is de keuze gemaakt om een aantal oefeningen (ROT en RBT) in 2020 niet meer te laten 
plaatsvinden. De verwachting is dat hiermee nog een kleine inhaalslag gemaakt wordt richting 
de geprognotiseerde aantallen en dus de doelstelling van het MOTO-jaarplan. De geprognoti-
seerde aantallen zullen echter niet in alle gevallen gehaald worden. Het aangepaste program-
ma voor het najaar zal uiteraard ook erg afhankelijk zijn van de mate waarin de coronacrisis 
zich manifesteert.

Duidelijk is dat de impact van de crisis voelbaar is binnen de kolommen, met name de ge-
neeskundige kolom. De GHOR heeft al aangegeven in 2020 geen bijdrage meer te leveren 
aan multi-oefeningen.

2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Voor Crisisbeheersing, de GHOR en Bevolkingszorg zijn er geen majeure ontwikkelingen en 
projecten die niet al zijn opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023.  
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2.4 Going concern

Doelen Wat gaan we daar komend jaar voor doen? Verantwoorde-
lijke

Status

1. Planvorming 
actueel

• Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbe-
strijdingsplannen.

• Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.

Crisisbeheersing Op schema

2. Gezondere 
en veiligere 
leefomgeving 

We werken aan een gedeelde visie op gebiedsgericht werken 
(i.s.m. de veiligheidsregio). Daarnaast worden de mogelijkhe-
den voor integraal accountmanagement onderzocht (i.s.m. de 
GGD en veiligheidsregio).
De advisering rondom de omgevingsvisie krijgt concreter vorm.
De harmonisering van evenementenadvisering krijgt een ver-
volg en wordt uitgebreid naar Brabant Zuid-Oost.
We integreren de crisisorganisaties van de GGD en GHOR.
We dragen bij aan het programma TGB van de veiligheidsregio.

GHOR Gedeeltelijk 
uitgevoerd

3. Informatiema-
nagement

We vergroten ons voorspellende vermogen door het beter 
benutten van data, zowel binnen de witte keten als multi. Door 
data beter te ontsluiten en te combineren kunnen we risico’s op 
het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen. 
Met als doel dat we zowel preventief als acuut hier passende 
interventies op kunnen ontwikkelen, ook tijdens incidenten. 
We delen deze kennis actief met onze partners. Projecten die 
we hiervoor doorontwikkelen en initiëren zijn verdere uitbouw 
Netcentrisch Werken (LCMS-GZ), zorgrisicoprofiel en Veiligheid 
Informatie Knooppunt. 

GHOR Gedeeltelijk 
uitgevoerd en 
aangepast 
i.v.m. corona

4. Minder kwets-
bare burgers

Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als 
het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een instel-
ling wonen als de mensen die zelfstandig thuis wonen. We 
ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, 
die de veiligheid van deze mensen willen vergroten. We richten 
ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het 
adequaat bestrijden van een incident. In dat kader herijken we 
onze visie op Zorgcontinuïteit en zoeken we naar mogelijk-
heden om de VV&T sector duurzaam en intensiever te laten 
samenwerken. 
We werken i.s.m. de veiligheidsregio aan samenwerkings-
verbanden met burgerhulpverleningsorganisaties die er voor 
zorgen dat instellingen in de niet-acute zorgsector beter ge-
equipeerd zijn ten tijde van een crisis. Deze initiatieven vormen 
een verlengstuk van de professionele hulpverlening door o.a. 
brandweer.

GHOR Gedeeltelijk 
uitgevoerd en 
aangepast  
i.v.m. corona

5. Meer zelfred-
zame samen-
leving

We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht 
zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samen-
leving in de preventie en bestrijding van incidenten.
We leveren een programmamanager en dragen hiermee actief 
bij aan het programma Maatschappij van de veiligheidsregio.

GHOR Gedeeltelijk 
stilgelegd i.v.m. 
corona

6. Leren van 
inzetten en 
oefeningen

• Evalueren van alle relevante inzetten van Bevolkingszorg.
• Borgen van leerpunten binnen de betrokken organisaties.

Bevolkingszorg Achter op 
schema
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De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen 
aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Goede, parate 
brandweerzorg vanuit al onze - hoofdzakelijk vrijwillige -  brandweerposten is daarbij het 
uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als 
risicogericht adviseur werken we aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevings-
wet verandert deze advisering de komende jaren. We bereiden ons daar alvast op voor, zodat 
we kunnen blijven aansluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is 
er aandacht voor nieuwe risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen. 

De brandweer bestaat uit de onderdelen Risicobeheersing en Brandweerzorg.

3.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling 
beleidsplan

Wat gaan we doen? Toelichting status 

Bouwen 
aan sterke 
kolommen –
Brandweer

Beoogd resultaat
• Goede informatiepositie
 De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de 

gezamenlijke informatiebehoefte te faciliteren, de 
aanwezige informatie operationeel te ontsluiten 
en de informatie te benutten voor deskundig-
heidsbevordering (leren) en voor het programma 
veilig leven.

• Implementatie nieuw dekkingsplan
 Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige 

risico’s gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttij-
den wordt in de komende beleidsperiode geïntro-
duceerd. Daarnaast vervagen, op het gebied van 
basisbrandweerzorg, de operationele grenzen 
tussen de verschillende veiligheidsregio’s.

• Geharmoniseerde brandweermeldkamer Oost-
Brabant

 De brandweermeldkamer Oost-Brabant functio-
neert als één meldkamer voor twee regio’s en 
is in staat om bij te dragen aan de informatiebe-
hoefte van onze veiligheidspartners.

• Deskundig worden op het gebied van de energie-
transitie

 Een eerste verkenning van wat de invloed is van 
alternatieve energiebronnen op de fysieke veilig-
heid van de leefomgeving en de procedures van 
brandweer.

• Informatiepositie
 Begin 2020 zijn alle operationele eenheden 

voorzien van hard- en software voor de onder-
steuning van de operationele taakuitvoering. Er 
wordt onderzocht welke informatie noodzakelijk is 
en hoe dit ontsloten kan worden. Twee medewer-
kers starten met de opleiding brandonderzoeker, 
echter door de coronacrisis is de startdatum 
onbekend.

• Dekkingsplan
 Als regio zijn we niet geselecteerd voor het lan-

delijke pilotproject. Dit betekent dat we afhanke-
lijk zijn van het landelijk projectritme en de daarin 
ontwikkelde stappen. We verwachten de eerste 
ontwikkelingen op zijn vroegst begin 2021.

• Brandweermeldkamer
 Op schema. Er is een inventarisatie gedaan van 

de harmonisatieonderwerpen.

• Energietransitie
 We hebben een werkgroep Veilige Energietran-

sitie opgezet. Specialisten binnen de brandweer 
vergaren relevante informatie over de energie-
transitie, maken dit beschikbaar voor de diverse 
onderdelen en borgen de informatie. Gelijktijdig 
wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om 
(op basis van de nu beschikbare kennis en 
kunde over de energietransitie) deze vanaf 2021 
integraal binnen de brandweer te introduceren. 
Hiermee verwachten we vanaf 2021 en de jaren 
erna proactief onze repressie, voorbereiding 
hierop en advisering over brandveiligheid te kun-
nen doorontwikkelen.

3 Brandweer
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Doelstelling 
beleidsplan

Wat gaan we doen? Toelichting status 

Investeren in 
(brandweer)
vrijwilligers

• Vrijwilligheid waar het kan
 Met moderne wervingsinstrumenten, slimme 

arbeidsmarktcommunicatie en het onderzoeken 
van nieuwe samenwerkingsverbanden zorgen we 
ervoor dat onze paraatheid, met vrijwilligers én 
beroepskrachten, op voldoende niveau blijft.

• Van aanbodgericht naar behoeftegestuurd
 De pilot ‘Vakbekwaam blijven op maat’ is eind 

2018 geëvalueerd. We willen ‘oefenen op maat’ 
organisatiebreed implementeren. Daarnaast 
gaan we onderzoeken of ‘opleiden op maat’ kan 
bijdragen om de opleidingen te stroomlijnen. 
Verder gaan we werken aan ‘keuren op maat’, 
waarmee onze mensen mogelijk langer inzetbaar 
blijven.

• Passende arbeidsvoorwaarden
 De landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

de Europese Richtlijn deeltijdarbeid gaan we de 
komende periode onderzoeken en – wanneer 
ze zich voordoen – vertalen naar gevolgen voor 
onze veiligheidsregio.

• De gerichte wervingsinstrumenten zetten we op 
dit moment vooral in om de posten met paraat-
heiduitdaging te ondersteunen. Voor een bredere 
inzet ontbreekt op dit moment de opleidingscapa-
citeit.

• Het programma Vakmanschap komt als program-
ma, mede vanwege de coronacrisis, vertraagd op 
stoom. Dit heeft ook tot gevolg dat de financiële 
uitgaven op dit programma over 2021 beperkt 
zullen zijn. Echter door de coronacrisis is er 
veel capaciteit en tijd ingezet om ervaring op te 
doen met elektronische leermiddelen en digitale 
registratiesystemen. Hierdoor verwachten we 
dat onderdelen uit het programma een vliegende 
start maken.

• Het onderzoek naar de rechtspositie van brand-
weervrijwilligers is door de coronacrisis vertraagd 
ten uitvoer gekomen. Bestuurlijke besluitvorming 
vindt naar verwachting eind 2020 plaats; de ver-
taling van de gevolgen voor onze regio voorzien 
we in 2021 of later.

Invulling 
geven aan de 
Omgevingswet

• Ontwikkelen van medewerkers
 Versterken van risicobeheersing, gerelateerd aan 

de veranderende rol van ‘toetser’ naar ‘adviseur’, 
als gevolg van de wijzigingen in wetgeving en 
landelijke kwaliteitscriteria. Deze ombuiging gaat 
mogelijk gepaard met medewerkers die niet vol-
ledig meekunnen in deze nieuwe rol. Het goed 
begeleiden van medewerkers vraagt om maat-
werk en een gedegen plan dat in samenwerking 
met P&O wordt opgesteld. Resultaat van dat plan 
is een set van opties en maatregelen.

• Kennis van de wet
 Interne voorbereiding: aanpassen of ontwikkelen 

van producten en scholing.

• Digitalisering en informatie
 Aanschaffen benodigde koppelvlakken, licenties 

en aanpassingen aan bestaande applicaties.
 De omgevingswet benadrukt ook het belang van 

informatieproducten en geo-informatie over de 
staat van de fysieke leefomgeving. Ontwikkeling 
daarvan zal gebeuren via het Veiligheid Informa-
tie Knooppunt.

• (Keten)samenwerking
 Onderzoeken van de gewenste rol van de 

veiligheidsregio in het nieuwe omgevingsrecht. 
Bijv. via deelname aan pilots met gemeenten en 
ketenpartners.

 Opstellen nieuwe collectieve werkwijze en 
werkafspraken met gemeenten en ketenpartners. 
Onderzoeken gewenst opdrachtgeverschap 
uitvoering VTH taken in samenwerking met 
omgevingsdienst.

• Invoering van de Omgevingswet en Wkb zijn 
met één jaar uitgesteld, met ingang op 1-1-2022. 
Hierdoor zijn ook enkele invoeringsprocessen 
vertraagd.

• Medewerkers wordt een traject aangeboden 
rondom Eerder Verworven Competenties (EVC) 
om te bezien of zij voldoen aan de landelijke 
kwaliteitscriteria. Dit maatwerk-onderzoek wordt 
uitgevoerd door Libereaux, een gecertificeerd bu-
reau op dit gebied. Doel blijft dat op het moment 
van intreding van de omgevingswet alle mede-
werkers voldoen aan de landelijke kwaliteitscrite-
ria, zodat zij hun werkzaamheden kunnen blijven 
uitvoeren.

• In samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost en Veiligheidsregio Midden-en West-
Brabant is een handreiking veilige leefomgeving 
opgesteld. Een kennisdocument voor gemeenten 
en provincie over het borgen van het aspect 
veiligheid in de Omgevingswet.

 Deze handreiking wordt benut bij meerdere pilots 
rondom het opstellen van omgevingsvisies en –
plannen.

• In samenwerking met ODBN, GGD en Wa-
terschappen in regio Noordoost-Brabant zijn 
ketenprocessen in kaart gebracht die geraakt 
worden door de Omgevingswet. Gedurende de 
zomer wordt samen met gemeenten en provincie 
gewerkt aan collectieve werkafspraken over 
dienstverlening na invoering van de Omgevings-
wet.
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3.2 Prestaties Brandweer

Risicobeheersing
Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van de kans op brand en inciden-
ten en de schadelijke gevolgen ervan. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstel-
bare schade. VRBN adviseert gemeenten en organisaties hoe ze fysieke veiligheidsrisico’s 
kunnen beperken. Ook adviseert en ondersteunt VRBN bij het vergroten van brandveiligheid.

Indicator Gereali-
seerd tot 
1-8-2020

Verwachting einde 
2020 volgens Pro-
grammabegroting

Gerealiseerd 
in 2019

Toelichting / maatregelen

Brandveiligheids-
toezicht 
(aantal toezicht-
momenten)

268 1.200 782 Gemeenten en brandweer hebben een gezamen-
lijke toezichtstrategie voor controle van risicovolle 
objecten. Hierin worden in een cyclus van vier jaar 
de meest risicovolle objecten gecontroleerd.
Doelstellingen van dit jaar worden door corona-
beperkingen niet gehaald. In overleg met VTH-
afdelingen is het toezichtprogramma met één jaar 
verlengd.

Brandveiligheids-
toezicht 
(aantal open-
staande handha-
vingsacties)

55 Nieuwe indicator, 
niet eerder vermeld 
in Programmabe-
groting.

64 De Brandweer constateert brandveiligheidsrisico’s 
die door een pandeigenaar opgelost moeten wor-
den. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie 
stuurt de Brandweer een handhavingsverzoek aan 
de gemeente. Ideaal gezien leidt deze handhaving 
tot het oplossen van gebreken. Openstaande hand-
having betekent dat gebreken nog niet zijn opgelost, 
met mogelijk risico op het ontstaan van slachtoffers 
bij een brand.

Advisering be-
voegd gezag
(aantal adviezen)

1.487 Nieuwe indicator, 
niet eerder vermeld 
in Programmabe-
groting.

2.412 Betreft advisering rondom brandveiligheid en omge-
vingsveiligheid. 

Toezicht Brzo-
bedrijven
(aantal bedrijven 
gecontroleerd)

8 van 15 15 van 15 14 van 14 Brabant-Noord kent sinds 2020 15 hoog risicobe-
drijven aangemerkt als Brzo-bedrijf. Deze bedrijven 
worden minimaal één maal per jaar gecontroleerd.
Vertraging ontstaan door maatregelen corona wordt 
in Q4 ingehaald.

De prestatie indicatoren van risicobeheersing worden vanaf 2021 doorontwikkeld om beter 
inzicht te geven in de prestaties. Voor 2021 wordt een systematiek ontwikkeld om de volgende 
indicatoren te monitoren:
• In hoeverre wordt het advies van risicobeheersing in vergunning- en planprocessen over-

genomen?
• In hoeverre zijn gemeenten tevreden over dienstverlening door risicobeheersing?

Brandweerzorg
Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt VRBN zich via de 
brandweer op het bestrijden ervan. Brandweerzorg heeft de volgende kerntaken: brand bestrij-
den, technische hulp verlenen, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen 
bij waterongevallen. Dit doet VRBN om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade 
te beperken.

De prestatiecijfers van de brandweerorganisatie zijn op dit moment nog niet voldoende onder-
ling vergelijkbare gegevensbronnen. De rol van het CBS in trendanalyses op het gebied van 
brandweerstatistiek is overgenomen door het IFV. Hierdoor ontstaat een trendbreuk. De ko-
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mende jaren zullen onze prestatiecijfers bestaan uit landelijke gegenereerde data en regionaal 
bewerkte gegevens. 
In het eerste half jaar van 2020 is de brandweer voor 1.950 incidenten gealarmeerd. Dit ligt 
in lijn met het vorige kalenderjaar (totaal aantal incidenten 2019: 3.883). In de volgende tabel 
worden de incidenten volgens de landelijke meldingsclassificaties verdeeld1:

Alarm Brand Dienst-
verle-
ning

Ge-
zond-
heid

Leefmi-
lieu

Ongeval Open-
bare 
orde 

Verkeer TOTAAL
JAN T/M JUNI 
2020

TOTAAL 
2019

TOTAAL 305 817 298 16 272 205 13 24 1.950 3.883

Meldingscategorie Omschrijving

Alarm Alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie of meldingen die via een 
particuliere alarmcentrale zijn binnengekomen.

Brand Alle alarmeringen voor brand.

Dienstverlening Liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting en dienst aan derden.

Gezondheid Tilassistentie, afhijsing en poging tot zelfdoding.

Leefmilieu Wateroverlast, weeroverlast, stormschade.

Ongeval Verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Veiligheid en openbare 
orde/Bezitsaantasting

Verdachte situatie en aantreffen verdacht voorwerp.

Verkeer Vervuild wegdek en afgevallen lading.

Opkomsttijden
In de eerste zes maanden van het jaar 2020 bedroeg de gemiddelde opkomsttijd bij de norm-
gerelateerde meldingen2 exact 9 minuten. De gemiddelde opkomsttijd voor alle meldingen en 
de verwerkingstijd van de meldkamer bij verschillende meldingsclassificaties wordt landelijk 
bijgehouden:
https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-incidenten-reactietijden 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om op basis van deze gegevens trendinformatie te 
presenteren. 

Indicator Prognose 
2020
(YTD)

Berap – 
2020

Berap 
– 2019

Toelichting / maatregelen

Opkomsttijd 
normgerelateerde 
meldingen

Nvt 9:00 (jan-
juli)

NVT Meldingen waarvoor de wetgever een normtijd heeft vastge-
steld.  

Verwerkingstijd 
brandmelding

1:30 1,3 minuten 
(juni)

NNTB De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS (Geïnte-
greerd Meldkamer Systeem) voor de brandweer en het moment 
dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt. 

Uitruktijd brand-
melding

1:30 Beroeps 
4:30 Vrijwillig

4,7 minuten 
(juni)

NNTB De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid 
gealarmeerd wordt en het moment dat de eerste brandweereen-
heid ‘uitgerukt’ meldt. 

Rijtijd brandmel-
ding

<13 minuten 4,7 minuten 
(juni)

NNTB De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid 
‘uitgerukt’ meldt en het moment dat de eerste brandweereen-
heid ‘ter plaatse’ meldt

Opkomsttijd 
brandmelding

<18 minuten 10,5 minu-
ten (juni)

NNTB De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS voor de 
brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid ‘ter 
plaatse’ meldt.

1 Voor een incident kunnen meerdere voertuigen/posten worden gealarmeerd. In dit overzicht zijn enkel de unieke 

 incidenten binnen VRBN opgenomen. Ook interregionale uitrukken maken geen onderdeel van dit overzicht uit.

2  Hieronder vallen de prio-1 meldingen voor Brand (Bij)Gebouw.

https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-incidenten-reactietijden
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3.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Risicobeheersing
Brandweer als veiligheidspartner
De stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2022 (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen en onderliggende regelgeving) heeft gevolgen voor de adviserende taken en 
verantwoordelijkheden die door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Wat de komende jaren 
de gevolgen zijn voor ons takenpakket is nog onbekend. Landelijk en regionaal werken we 
daarom aan inzicht in gewijzigde taken en de gewenste rol van de brandweer na invoering 
van de Omgevingswet. Dit doen we gezamenlijk met (keten)partners. 

Naast de ondersteuning bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid rond vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, 
bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten zien dat veel branden 
ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico’s. Door het bewust maken van 
burgers en bedrijven over de gevaren van brand kunnen we veiligheidswinst behalen.

Convenant risicogerichte brandveiligheid 
In januari 2020 hebben zorgorganisatie stichting Dichterbij en Veiligheidsregio Brabant-Noord 
een convenant afgesloten. Daarin is afgesproken hoe stichting Dichterbij de komende jaren 
fors gaat investeren in verbetering van brandveiligheid in hun vastgoed. Het convenant maakt 
het mogelijk om met bestuurlijk draagvlak de brandveiligheid bij Dichterbij te verbeteren vanuit 
een risicogerichte benadering. In 2020 zijn we bezig met de operationalisering van het inge-
zette strategische beleid, zodat we dit in 2021 ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.
Vanwege de impact van corona op de organisatie van Dichterbij is uitvoering van het conve-
nant een aantal maanden vertraagd. Naar verwachting worden vanaf september eerste stap-
pen gezet in uitvoering. Daarbij worden ook gemeentelijke VTH-afdelingen geïnformeerd en 
betrokken. Vervolgens wordt het uitvoeringsbeleid aangeboden aan de betrokken colleges.  

Brandveiligheidstoezicht 
Risicobeheersing ziet toe op brandveiligheid van gebouwen in regio Brabant-Noord. Dit doen 
we via een gezamenlijk gedragen en vastgestelde ‘toezichtstrategie brandveiligheid’. In 2020 
gaan we aan de slag om deze strategie vanaf 2022 te verbeteren en hernieuwd uit te voeren. 
Daarbij kijken we expliciet naar risico’s als uitgangspunt voor capaciteitsverdeling. Daarnaast 
kijken we naar de toepassing van nieuwe type interventies die aansluiten bij de eerder ge-
noemde inzichten over onveilig gedrag.   
De bevindingen van afgelopen drie jaar laten een positief beeld zien. Gemeenten geven de 
toezichtstrategie een 7,6 en vinden dat de strategie goed bijdraagt aan de bestuurlijke doel-
stelling ‘het voorkomen van slachtoffers’. Verbeteringen zijn te vinden in informatievoorziening 
vanuit de brandweer over de voortgang van het programma.    

Brandweerzorg
Brandweerzorg op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden
Brandweer Brabant-Noord heeft zich aangemeld als één van de pilotregio’s voor het nieuwe 
stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden. Onze regio is hiervoor niet geselecteerd, maar in 
2020 wordt gekeken op welke wijze en met welke snelheid we het landelijk project kunnen 
volgen.

Samenwerken met buurregio’s
In samenwerking met de ons omliggende regio’s kijken we waar we de beste (basis)brand-
weerzorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulpvragende objecten zich 
bevinden. Deze ontwikkeling vergt samenwerking tussen vier meldkamers en vier veiligheids-
regio’s.
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3.4 Going concern

Doelen Wat gaan we daar komend jaar voor doen? Verantwoordelijke Status

1. Advisering bevoegd 
gezag Wabo

Adviseren van het bevoegd gezag vanuit 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Bijvoorbeeld het voeren van vooroverleg en 
advies over brandveiligheid bij Omgevingsver-
gunningen. 

Risicobeheersing Op schema

2. Controles uitvoeren Uitvoeren van brandveiligheidstoezicht conform 
het regionaal vastgesteld beleid ‘risicogerichte 
toezichtstrategie brandveiligheid’.

Risicobeheersing Vertraagd, in overleg 
met VTH-afdelingen 
is het toezicht-
programma met één 
jaar verlengd

3. Advisering evene-
menten

Adviseren over het brandveilig gebruik en 
basishulpverlening tijdens evenementen. 

Risicobeheersing Op schema 

4. Advisering externe 
veiligheid / veilige 
ruimte

Adviseren over externe veiligheid bij een voor-
genomen gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld 
rondom bestrijdbaarheid van incidenten en 
zelfredzaamheid van bewoners. 

Risicobeheersing Op schema

5. Uitvoering Brzo en 
aanwijzing bedrijfs-
brandweren

Inspecteren van bedrijven die werken met 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en val-
len onder het Besluit risico’s zware ongevallen 
(Brzo). 
VRBN kan bedrijven aanwijzen die verplicht 
zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Belang-
rijk is dat wordt toegezien op de kwaliteitseisen 
van deze bedrijfsbrandweer.

Risicobeheersing Op schema, 
vertraging ontstaan 
door maatregelen 
corona wordt in Q4 
ingehaald

6. Uitvoering meerja-
renperspectief risico-
relevante bedrijven

In opdracht van de provincie Brabant en als 
onderdeel van het programma Industriële Vei-
ligheid wordt de komende jaren gewerkt aan 
het verbeteren van de veiligheid van bedrijven 
die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die net onder de Brzo norm vallen. Dit 
in nauwe samenwerking met Omgevingsdienst 
Brabant-Noord en bedrijven. 

Risicobeheersing Op schema

7. Maatschappelijke 
aandacht voor brand-
veiligheid

Vergroten van bewustwording en stimuleren 
van gedragsverandering om veiligheid en 
zelfredzaamheid te vergroten. 

Risicobeheersing Op schema, activitei-
ten weer regulier 
opgestart per sep-
tember

8. Programma vakman-
schap 

De ambitie is dat iedere medewerker per 
functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam 
is. Deze vakbekwaamheid bereiken we door 
het aanbieden van een modulair maatwerkpro-
gramma voor elke medewerker. Naast leren 
in teamverband ligt de focus ook op meer 
individueel leren en de medewerker neemt 
hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 
Daarnaast investeren we in onderzoek op het 
gebied van incidentbestrijding. Dit stelt de 
brandweerorganisatie in staat veiliger en 
efficiënter te werken en draagt bij aan een 
veiligere maatschappij. 

Brandweerzorg Op schema, 
uitgaven zijn wel ver-
traagd (omdat deze 
via reserve door-
ontwikkeling lopen, 
geen afwijking)
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Doelen Wat gaan we daar komend jaar voor doen? Verantwoordelijke Status

9. Harmonisatie meld-
kamerprocessen

Het is noodzakelijk te investering in de harmo-
nisatie van de meldkamerprocessen. Na de 
samenvoeging van de meldkamers VRBN en 
VRBZO in 2018 en de verhuizing in 2019 blijkt 
dat verschillen in werkwijzen een verdere 
integratie van de meldkamer hinderen. Op 
termijn lopen we hierdoor continuïteitsrisico’s. 
Daarnaast leidt het tot inefficiëntie in het meld-
kamerproces.

Brandweerzorg Op schema
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De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een trans-
parante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering 
zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het 
samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft 
oog voor het welzijn van medewerkers.

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en 
maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We 
investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in 
hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het 
neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen 
onze ambities ondersteunen.

4.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Verbetering samenspel 
met gemeenten

De komende periode stu-
ren we op hoofdlijnen en 
rapporteren op afwijkin-
gen. We houden daarbij 
onze ogen open voor 
nieuwe ontwikkelingen. 
Om een goede afstem-
ming te krijgen tussen 
gemeenten als opdracht-
gever en de veiligheidsre-
gio als opdrachtnemer is 
een goede advisering en 
informatievoorziening aan 
colleges en gemeentera-
den noodzakelijk. De ba-
sis is het bestuurlijk kader 
(van de gemeenteraden 
wordt verwacht dat zij 
periodiek heldere kaders 
stellen met betrekking tot 
de gewenste prestaties 
van de veiligheidsregio) 
samen met het te ontwik-
kelen afwegingskader 
voor risico’s. 

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen 
gezet in het samenspel met gemeenten. We 
bouwen de komende jaren daaraan verder 
door het:
• Verbeteren van het delen van informatie;
• Bevorderen van de nabijheid en betrok-

kenheid van raden;
• Vaststellen en invullen van gemeentelijke 

rollen;
• Stroomlijnen van besluitvormingsproces-

sen en procedures (governance).

De coronacrisis heeft enerzijds gezorgd voor 
een vertraging in de realisatie van een plan van 
aanpak. Anderzijds werken we als gevolg van 
deze crisis intensief samen met onze gemeen-
ten, waarbij deze doelstelling uit het beleidsplan 
duidelijk op ons netvlies staat.

Mede als gevolg van het feit dat de Politie uit-
treedt uit de gemeenschappelijke regeling was 
het noodzakelijk om verschillende verordenin-
gen en besluiten aan te passen, hierbij zijn quick 
wins in de governance verwerkt.

We denken dat de geplande realisatiedatum van 
31-12-2021 nog steeds haalbaar is.

4 Bedrijfsvoering
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Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Doorontwikkeling orga-
nisatie – Positionering

De positionering van de 
Veiligheidsregio Brabant-
Noord in relatie tot haar 
kolommen. Duidelijkheid 
inzake externe profilering 
(inclusief partners) en 
richting medewerkers.

• Beslissing nemen met betrekking tot positi-
onering;

• Veiligheidsregio Brabant-Noord, op 
verschillende manieren, zowel binnen 
de organisatie als daarbuiten onder de 
aandacht brengen.

In de afronding van Fase 1. Deze fase is gericht 
op laaghangend fruit rondom uitstraling. Het 
letterlijk zichtbaar maken van VRBN. Een voor-
beeld hiervan is het omzetten van het brand-
weermailadres naar @vrbn.nl voor degenen die 
binnen Bedrijfsvoering en C&R werkzaam zijn 
– per 1 sept. Daarnaast zijn nog tal van andere 
aanpassingen doorgevoerd. Ook zijn er i.s.m. 
met P&O en Juridische zaken stappen gezet 
rondom juiste ondertekeningen en bevoegdhe-
den. Dit laatste wordt in 2020 afgerond.

Richting het netwerk is de nominatie voor 
Overheidsorganisatie van het Jaar gebruikt om 
bewijslast voor de informatiegestuurde netwerk-
organisatie uit te stralen.

Fase 2 wordt nu ontwikkeld. Hierbij ligt de focus 
zwaarder op het ontwikkelen van draagvlak 
voor de gezamenlijke missie Samenwerken aan 
veiligheid.

Doorontwikkeling orga-
nisatie – Informatievoor-
ziening en Werkproces-
sen

Om tijdig te anticiperen 
op veranderingen is het 
belangrijk om inzicht te 
krijgen in ontwikkelingen 
en trends die op ons 
afkomen en om deze te 
vertalen naar effecten 
voor onze organisatie. We 
moeten daarvoor onze 
bedrijfsvoeringsprocessen 
optimaliseren en continu 
verbeteren. We vergroten 
daarmee het vermogen 
om datagestuurd bij te 
sturen.

• Sturen op een meer geïntegreerde, 
robuuste en beter beheerde informatie-
huishouding ten behoeve van informatie-
gestuurd werken:
- Applicatiemanagement verbeteren door 

integraal inzicht en sturing toe te pas-
sen op het applicatielandschap en de 
professionalisering van het functioneel 
beheer;

- Digitaliseren en optimaliseren van 
werkprocessen en bijhorende papieren 
archiefdossiers en het genereren van 
basismanagementinformatie;

- Afronden van implementatie van nieuwe 
bronapplicaties, financieel, personeel 
en materieel;

- Start met verbeteren van datakwaliteit 
en het uitvoeren van actiepunten infor-
matiebeheer en informatiebeveiliging.

• Passende sturingsfilosofie (maatwerk in 
sturing).

Na een forse onderbezetting en de aanwending 
van de extra beschikbare gelden is de afdeling 
I&A nu bijna volledig op schema. Daarnaast 
hebben we ook grote stappen voorwaarts gezet 
rondom:
• Videoconferentie (versneld opgepakt mede 

door corona)
• Mobiele telefoons, remplace vervanging
• Migratie telefooncentrale incl. smart connect
• Werkprocessen gedigitaliseerd, bij Arbeids-

hygiëne en logistiek en urenverantwoording 
vrijwilligers

• Applicatieoverzicht ingericht en opgesteld om 
te komen tot applicatiebeheer

• Overgang nieuwe werkomgeving Ecumulus 
4.0

• Kosten I&A transparant gemaakt

Maar we hebben ook de blik vooruit en de 
volgende onderdelen staan op de agenda en/of 
zijn opgestart:
• Ontwikkelen en opstellen:

- toekomstig bestendig I&A Beleid
- nieuwste werkplekconcept: plaats -en tijd 

onafhankelijk werken
• Project: Applicatiebeheer
• Project: Informatiebeheer
• Visie ontwikkelen om te komen tot 
 kernregistratie en rapportages
Er moeten nog stappen gemaakt worden om te 
komen tot een informatiegestuurde netwerkorga-
nisatie, de basis wordt gevormd en het nieuwe 
team heeft er veel zin in.
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Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Doorontwikkeling orga-
nisatie – Mensen

Samen met talent en 
plezier werken aan een 
veilige regio waarbij we 
streven naar het optimaal 
benutten van talenten en 
kwaliteiten. Hiervoor is het 
belangrijk dat medewer-
kers de strategische koers 
kennen en begrijpen. En 
snappen dat het succes 
een gezamenlijke verant-
woordelijkheid is.

• Opstellen en uitvoeren van strategisch 
personeelsbeleid.

• Bevorderen van gewenste houding en 
gedrag bij medewerkers van de veilig-
heidsregio en van partners.

• Een passende organisatiestructuur inrich-
ten, inclusief functiehuis.

• Aandacht geven aan veiligheid, gezond-
heid en milieu.

• Investeren in de persoonlijke ontwikkeling 
van medewerkers, waarbij we rekening 
houden met de digitaliseringsslag.

• Arbeidsmarktcommunicatie om de Vei-
ligheidsregio neer te zetten als een sterk 
(werkgevers)merk en voldoende nieuwe 
mensen aan te kunnen trekken.

Door het team P&O is een start gemaakt met 
het opstellen van strategisch personeelsbeleid 
waarbij, rekening houdend met de koers van de 
organisatie, onderstaande items zijn opgepakt:

• Strategische personeelsplanning 
• Introductiebeleid inclusief onboarding nieuwe 

medewerkers
• Integriteitsbeleid
• Functiehuis

Voor het bevorderen van de gewenste houding, 
gedag en cultuur binnen de veiligheidsregio 
wordt intensief samengewerkt met het project 
Huisvesting, Na vaststellen van het gewenste en 
passende werkconcept volgt verdere planning.

Doorontwikkeling orga-
nisatie – Huisvesting

De realisatie van een 
tijdelijke hoofdvesting in 
’s-Hertogenbosch. De ka-
zernes zijn in 2020 eigen-
dom van VRBN. De rea-
lisatie van een hoofd- en 
nevenvestiging conform 
het vastgestelde huis-
vestingsbeleid. De bouw 
van nieuwe kazernes in 
Uden en Oeffelt binnen de 
vastgestelde planperiode. 
We moeten daarbij reke-
ning houden met digitaal 
werken. Hier moeten we 
onze gebouwen, digitale 
middelen en verbindingen 
op aanpassen.

• Het herinrichten van het team Huisvesting 
voor hun aangepaste rol.

• De overdracht van de kazernes realiseren.
• Tijdelijke hoofdvestiging op Kooikersweg in 

‘s Hertogenbosch realiseren.
• Realiseren nevenvesting in Zeeland.
• Uitvoeren project nieuwbouw hoofdvesti-

ging (Plevierstraat, ‘s Hertogenbosch).
• Onderzoek doen naar een goed passend 

concept voor de werkplek van de nabije 
toekomst.

• De (internet)verbindingen op de 39 
locaties herzien en veiliger/robuuster 
uitvoeren, om optimale beschikbaarheid 
te realiseren voor crisissituaties en om het 
beheer te vereenvoudigen.

De stand van zaken is als volgt:
• Voor het team huisvesting hebben we inmid-

dels de beleidsadviseur geworven die op 1 
juli jl. gestart is. Een van de 1e taken is het 
actualiseren van het meerjarenonderhouds-
plan (MJOP) van elke kazerne. 

• Op basis daarvan worden prioriteiten gesteld 
voor het groot onderhoud van de komende 
jaren. In afwachting daarvan – en in verband 
met de overdracht van de kazernes – is dit 
jaar alleen het groot onderhoud gepleegd wat 
niet kon wachten.

• Nu de veiligheidsregio verantwoordelijk 
is voor het beheer en onderhoud van de 
kazernes zijn we gestart met de geplande 
herinrichting van het team Huisvesting.

• Eind november 2019 is de tijdelijke vestiging 
op de Kooikersweg gereed gekomen en is er 
verhuisd.

• De overdracht van de kazernes is bijna vol-
ledig afgerond. De hand wordt gelegd aan de 
laatste overdrachten. Deze werkzaamheden 
zijn eind 2020 afgrond.

• De bouw van de nevenlocatie is in voorberei-
ding. Inmiddels is er een architect gekozen en 
heeft deze al een concept ontwerp gepresen-
teerd. De planning is dat de nevenlocatie in 
Q4 2022 gereed is. Op basis van de nieuwe 
kostenraming van het bouwbegeleidingsbu-
reau vallen de kosten wel hoger uit (zie: par. 
5.1 / 5.2).

• De bouw van de hoofdlocatie is in voor-
bereiding. Inmiddels is het bouwmanage-
mentbureau geselecteerd en heeft deze zijn 
werkzaamheden opgestart. De planning is dat 
de hoofdlocatie in Q4 2023 gereed is.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Bestuursrapportage januari - augustus 2020 23

Doelstelling beleidsplan Wat gaan we doen? Toelichting status 

Doorontwikkeling orga-
nisatie – Duurzaamheid 
realiseren

In 2020 onderzoeken we wat wij als organi-
satie belangrijk vinden als het gaat om duur-
zaam ondernemen. We bepalen daarbij op 
welke thema’s we de grootste impact kunnen 
maken en hoe hoog onze ambitie daarin is. 
Hierin betrekken we in- en externe stakehol-
ders. De thema’s en ambities verwerken we 
in een uitvoeringsprogramma. Dit programma 
start in de 2e helft van 2020.

In het eerste half jaar zijn met verschillende col-
lega’s uit de hele organisaties duurzaamheids-
thema’s verkend, een concept visie opgesteld 
en bekeken welke doelen hier aan gekoppeld 
kunnen worden. Lopende initiatieven worden 
extra belicht en er wordt gebruik gemaakt van 
ambassadeurs. We zijn door de coronacrisis 
helaas nog niet zo ver gekomen als verwacht. 
Op dit moment bekijken we of we ondersteuning 
kunnen krijgen van een bureau wat gespecia-
liseerd is om ambities, doelen en raamwerk op 
het gebied van duurzaamheid verder vorm te 
geven. Verwachting is dat het uitvoeringspro-
gramma vanaf 2021 gestart kan worden. 

4.2 Prestaties Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & automa-
tisering, P&O, communicatie en bestuursondersteuning. Een uitgebreide financiële toelichting 
is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze rapportage.

Indicator Prognose 2020 
(YTD)

Berap – 2020 Berap – 2019 Toelichting / maatregelen

Bezetting / 
Formatie

90% - 100% 96,2% N.n.b. Toelichting verschil tussen formatie en bezetting:
• Op een aantal formatieplaatsen zit tijdelijk 

dubbele bezetting vanwege langdurig ziekte-
verzuim (zie onder).

• Parttime invulling vacatures.
• Openstaande vacatures.

Ziekteverzuim Percentage 
ziekteverzuim 
VRBN: 5,1%

Percentage 
ziekteverzuim 
VRBN: 5,19%

Percentage 
ziekteverzuim 
VRBN: 3,7%

De coronacrisis heeft met name in de maand 
maart (verzuim 8%) een negatieve invloed 
gehad. In de daaropvolgende maanden zien we 
weer een daling van het verzuimcijfer (juli <4%).

De prognose is mede gebaseerd op een aantal 
langdurige zieken met niet-werk gerelateerde 
klachten.

Belevingsonderzoek / medewerkerstevredenheidsonderzoek
Begin mei is een belevingsonderzoek gedaan onder beroepsmedewerkers om goed beeld te 
krijgen van het welbevinden van medewerkers en om feedback te vragen hoe we als or-
ganisatie in deze bijzondere tijd zijn blijven communiceren. De uitkomst van het onderzoek 
vertoonde geen significante verschillen ten opzichte van de benchmark (resultaten andere 
non-profitorganisaties). De feedback is gedeeld met alle medewerkers en geborgd binnen 
diverse (deel)projecten binnen het beleidsplan.
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4.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Voor bedrijfsvoering zijn er geen majeure ontwikkelingen en projecten die niet al zijn opgeno-
men in het Beleidsplan 2020-2023.  

4.4 Going concern

Doelen Wat gaan we daar komend jaar voor doen? Verantwoordelijke Status

1. Reguliere taken Reguliere taken op het gebied van: personeel, 
(documentaire) informatievoorziening, financiën, 
planning en control, automatisering, huisvesting, 
materieel, inkoop, het projectbureau en communi-
catie, robuust uitvoeren.

Bedrijfsvoering Op schema
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5.1 Verwacht financieel resultaat

VRBN verwacht een positief resultaat van € 298.000 voor heel 2020. Dit resultaat heeft alles 
te maken met de gebeurtenissen in dit bewogen jaar en zou zelfs € 2.008.000 zijn als in deze 
verwachting niet ook een belangrijk nadeel verwerkt zou zijn. Het positieve resultaat komt door 
een aantal incidentele voordelen op de financiële afwikkeling van de Meldkamer Oost-Brabant 
(MKOB), vrijwilligersvergoedingen, oefenen en opleiden en de loonkosten. Het structurele 
resultaat bedraagt € 230.000 positief en is opgebouwd uit een voordeel op de samenvoeging 
van de meldkamer brandweer en een voordeel bij de GHOR, welke vanaf 2021 reeds struc-
tureel is verwerkt (verlaging bijdrage ad € 170.000). Daarnaast levert de FLO een incidenteel 
nadeel op van € 1,7 miljoen doordat de kosten in de tijd naar voren zijn gehaald (per saldo blij-
ven de totale kosten ongeveer gelijk). Per kolom van de veiligheidsregio telt deze prognose op 
tot € 338.000 nadelig bij de brandweer, € 129.000 voordelig bij bevolkingszorg en € 507.000 
voordelig bij de GHOR.

Het verwachte voordeel voor de veiligheidsregio als totaal van € 298.000 kunnen we als volgt 
op onderwerp indelen:

Nr. Onderwerp V/N bedragen x € 
1.000

Voordelen

1. Loonkosten en overige personeelskosten brandweer V  480 

2. Vrijwilligersvergoedingen / Opleiden en oefenen / Multidisciplinair oefenen V  763 

3. Goederen en diensten V  35 

4. Financiële ontwikkelingen V 276

5. Financiële afwikkeling MKOB V  439 

6. Structureel voordeel GHOR V  170 

Nadelen

8. FLO N  -1.710 

9. Corona (Bedrijfsvoeringskosten) N -113

10. Huisvesting en Dotatie reserve HU N -42 

Totaal V 298

Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat3:

1. Loonkosten en overige personeelskosten Brandweer : +/+ € 480.000 (waarvan: € 60.000 
structureel)

Het verwachte incidentele voordeel op loonkosten is opgebouwd uit een aantal componenten:
• Loonkosten: bij Risicobeheersing wordt niet ingevulde formatie normaliter gebruikt om in 

te huren om pieken gedurende het jaar op te vangen. Vanwege corona worden controles 
niet/minder uitgevoerd. Hierdoor wordt er ook minder ingehuurd (€ 149.000 V).

3 De uitgaven in 2020 in het kader van het Beleidsplan 2020-2023 zijn niet opgenomen in de 2e Begrotingswijziging 2020. 

Geheel volgens afspraak worden de werkelijk uitgaven – voortkomende uit het beleidsplan – eind van het jaar onttrokken aan 

de reserve Doorontwikkeling VR, waardoor deze niet van invloed zijn op het resultaat.

5 Financiële situatie
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• Loonkosten: bij Brandweerzorg is er 4 fte niet ingevulde formatie (2 fte stafmedewerker 
en 2 fte postcommandant), deels door personeelsverloop. Vanwege het doorstromen 
van medewerkers en een organisatorische wijziging denkt de sector na over hoe deze 
functies het beste ingevuld kunnen worden. Ook bij de gezamenlijke Meldkamer Brand-
weer Oost-Brabant was er gedurende het jaar niet ingevulde vacatureruimte en door een 
synergievoordeel is dit deels structureel. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 454.000, 
waarvan € 120.000 structureel (voor VRBN en VRBZO beide € 60.000). Door het voor-
deel op de meldkamer realiseren we in 2020 minder opbrengsten (€ 108.000 N).

• Loonkosten: bij bedrijfsvoering is er een incidenteel nadeel van € 109.000 vanwege extra 
inhuur voor het inrichten van het HRM-systeem en het financiële systeem. 

• Loonkosten: bij Bevolkingszorg voorzien we een vacaturevoordeel van € 40.000.
• Loonkosten: bij de GHOR voorzien we lagere loonkosten als gevolg van latere invulling 

van vacatureruimte en lagere inschaling (€ 105.000 V).
• Overige personeelskosten: Door de coronacrisis hebben we de keuringen van brand-

weerpersoneel tijdelijk moeten laten uitvoeren door een extern bureau. Hierdoor zijn er 
extra kosten gemaakt, waardoor er een incidenteel nadeel is van € 50.000.

2. Vrijwilligersvergoedingen / Opleiden en oefenen / Multidisciplinair oefenen  +/+ € 763.000
• Vrijwilligersvergoedingen: als gevolg van de coronacrisis zijn veel activiteiten op het 

gebied van opleiden en oefenen van brandweervrijwilligers tijdelijk stopgezet. Zo zijn de 
lokale oefeningen op de posten gedurende 10 weken geannuleerd en zijn cursussen en 
realistische oefeningen gedurende 16 weken geannuleerd. Ook was het aantal inval-
diensten bij beroepsploegen lager dan normaal. Dit samen maakt dat we een incidenteel 
voordeel voorzien van € 343.000.

• Opleiden en oefenen: door het stopzetten van activiteiten op het gebied van opleiden 
en oefenen hebben we – naast het voordeel op vrijwilligersvergoedingen – ook andere 
voordelen (o.a. huur oefencentra, inhuur instructeurs). Daarnaast hebben we de jaarlijkse 
brandweerwedstrijden ook moeten annuleren. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van 
€ 285.000.

• Voucheropleidingen: we hebben in 2020 meer voucheropleidingen afgenomen bij het IFV, 
€ 73.000 meerkosten.

• Voorbereiding Crisisorganisatie: door de coronacrisis zijn dit jaar ook de bestuurlijke en 
multidisciplinair oefeningen geannuleerd. Hierdoor is er een incidenteel voordeel van 
€ 54.000.

• Bevolkingszorg: doordat veel oefeningen als gevolg van de coronacrisis zijn geannuleerd, 
€ 85.000 incidenteel lagere kosten voor opleiden en oefenen.

• GHOR: opleidingen van eigen personeel en het op peil houden van de vakbekwaamheid 
van crisisfunctionarissen gaan vooralsnog door de Corona-crisis niet door. Tevens is de 
verwachting, dat de kosten voor teamontwikkeling lager zijn dan begroot (€ 69.000 V).

3. Goederen en diensten: +/+ € 35.000 (incidenteel)
• Materieel en Materiaal Brandweer/GHOR: diverse kleine incidentele afwijkingen in de 

categorie goederen en diensten vormen samen een incidenteel voordeel van € 35.000.

4.	 Financiele	ontwikkelingen	(Rijksbijdrage	en	financieringsfunctie)	+/+	€	276.000
• De Rijksbijdrage wordt structureel verhoogd met € 101.000. Dit met name als compensa-

tie voor de stijging van de lonen door de gemaakte Cao-afspraken.  
• We voorzien een incidenteel voordeel op de financieringsfunctie ad € 175.000. Dit voor-

deel wordt veroorzaakt door de lage rentestand en door het in de tijd naar achter schui-
ven van een aantal grote investeringen (nieuwbouw Oeffelt, Uden en Oss). Omdat de 
kosten naar achter zijn geschoven, zijn de benodigde leningen nog niet aangetrokken.
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5. Financiële afwikkeling MKOB: +/+ € 439.000
Zoals bekend is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) vanaf 1 januari 2020 ver-
antwoordelijk voor het beheer van de meldkamer. Voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) 
vindt de eindafrekening dit jaar plaats. Daarbij gaat het met name om de reserve Onvoor-
ziene kosten samenvoeging meldkamers. De reserve onvoorziene kosten is gelabeld aan de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en de politie. Omdat er de afgelopen jaren geen onvoorziene 
kosten waren – die de reguliere budgetten overschreden – ontvangt VRBN in 2020 circa 
€ 439.000 als bijzondere baten. 

6. Structureel voordeel GHOR: +/+ € 170.000
Als onderdeel van het totale voordeel bij de GHOR (€ 507.000 V), is een structureel voordeel 
van € 170.000 bepaald, hetgeen vanaf 2021 leidt tot een structurele verlaging. 

7. FLO: -/- € 1.710.000
Een fors nadeel door een extra storting van € 1.710.000 in de voorziening FLO. De oorzaak 
ligt in een bijstelling in de berekeningsmethodiek van het FLO. De bijstelling heeft als gevolg 
dat de kosten voor onze organisatie vanaf dit jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. Per 
saldo blijven de totale kosten ongeveer gelijk, maar komen de kosten wel eerder in de tijd. 
Normaliter is dit geen probleem, omdat we een voorziening FLO hebben. Echter, omdat de 
stand van de voorziening vanaf 2028 negatief wordt – wat volgens het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) niet is toegestaan – deze extra storting. Door 
de extra storting wordt de jaarlijkse storting in de voorziening op de lange termijn wel lager, 
waardoor de gemeentelijke bijdrage ook daalt. Om een en ander nader toe te lichten is een 
separaat voorstel aan het DB voorgelegd. 

8. Coronakosten (bedrijfsvoeringskosten) -/- € 113.000
• Bedrijfsvoeringskosten: als gevolg van de schaarste aan persoonlijke beschermingsmid-

delen (m.n. mondkapjes en isolatieschorten) – en de situatie in onze regio die vroeg om 
acuut handelen – zijn door VRBN middelen aangeschaft. VRBN is voor circa € 100.000 
aan financiële verplichtingen aangegaan richting diverse leveranciers. 

• GHOR: de kosten die gemoeid zijn met de GHOR-activiteiten t.b.v. de coronacrisis zijn 
nog niet geheel in beeld. De verwachting is echter dat deze kosten door het ministerie 
van VWS gecompenseerd worden.

Wat betreft deze kosten volgen we de landelijke richtlijnen en het afgesproken protocol voor 
de registratie ervan. Of en welke eventuele declaraties aan de orde zijn wordt op basis daar-
van later bepaald.

9. Huisvesting -/- € 42.000 (+/+ € 312.000 en -/- € 354.000)
Hier gaat het om een voor- en een nadeel die met elkaar verband houden, te weten: 
• Huisvesting: doordat de nieuw te bouwen kazernes van Oeffelt, Uden en Oss dit jaar niet 

gereed zijn, hebben we een incidenteel voordeel op de kapitaallasten ad € 312.000. Zie 
ook het volgende punt.

• Dotatie reserve Huisvesting: De nieuwe kostenraming van de nevenlocatie toont een 
tekort van € 2,3 miljoen. Er zijn een tweetal oorzaken voor de hogere kostenraming:
- Deels heeft dit te maken met het besluit om de brandweerkazerne Zeeland – in 

plaats van te renoveren – nieuw te bouwen, omdat de nevenlocatie in Zeeland komt. 
- Ook speelt mee dat de risico-opslag – waarmee prijsstijgingen gedurende de bouw-

periode worden opgevangen – te laag is ingeschat, omdat er sprake is van zeer 
forse prijsstijgingen in de bouw.
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Het Dagelijks Bestuur heeft er mee ingestemd om de komende jaren incidentele voordelen te 
reserveren om de hogere jaarlijkse kapitaallast te dekken. In de periode 2020-2024 hebben 
we incidentele voordelen op de kapitaallasten van de hoofd- en nevenlocatie en de drie nieuw 
te bouwen kazernes Oeffelt, Uden en Oss (zie voorgaand punt). Deze voordelen zijn er, omdat 
deze panden later in gebruik worden genomen. In 2020 storten we € 354.000 in de reserve 
Huisvesting.

5.2 Overzicht investeringen

In deze paragraaf staat de benutting van de investeringsbudgetten die door het Algemeen 
Bestuur zijn goedgekeurd inclusief het verwachte restant krediet. Voor een gespecificeerd 
overzicht van alle investeringen verwijzen we naar het overzicht van de begrotingswijziging in 
de bijlage. 

Investeringen BBN-BZ Bedragen x 
€ 1

Begroting 
primair 

2020

Begroting 
na 1e wijz. 

2020

Realisatie 
tm heden

Krediet totaal 
na bijstelling

Verschil V = voordeel 
N = nadeel

A B C D E = B - D F

BWZ-Materieel en 
Materiaal

2.319.344 4.042.905 889.951 4.087.905 -45.000 N

BV-Huisvesting 1.620.000 44.584.578 9.433.761 46.984.578 -2.400.000 N

BV-I&A 635.616 177.624 635.616 0 V

totaal lasten 3.939.344 49.263.099 10.501.336 51.708.099 -2.445.000 N

(Bedragen tabel exclusief onderhouden werk 2019 ad € 156.219)

De investeringsbudgetten voor 2020 zijn vastgesteld in de programmabegroting 2020 of zijn 
doorgeschoven uit 2019. In totaal is er nu ruim € 49 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is hoog in 
verband met de kredieten voor de nieuwbouw van de hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch, de 
nevenlocatie in Zeeland en de overname van de kazernes van de gemeenten. Bij de jaarver-
antwoording is opgenomen welke investeringen in 2020 gereed zijn en welke komende jaren 
worden gerealiseerd. 

Ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting zijn er drie relevante wijzigingen te melden:

Investeringsbudget brandweerkazerne en nevenlocatie Zeeland
In voorgaande paragraaf (5.1) is bij punt 6 toegelicht waarom de kosten van de nevenlocatie 
hoger uitvallen. Het Dagelijks Bestuur heeft hier inmiddels mee ingestemd. De verhoging van 
het investeringsbudget voor de brandweerkazerne en nevenlocatie Zeeland met € 2,3 miljoen 
is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het benodigde investeringsbudget komt daar-
door op € 8,9 miljoen (dit was: € 6,6 miljoen). Hieruit volgt jaarlijks een extra kapitaallast van 
€ 75.000, welke we dekken door de komende jaren incidentele voordelen te reserveren. In de 
periode 2020-2024 hebben we incidentele voordelen op de kapitaallasten van de hoofd- en 
nevenlocatie en de drie nieuw te bouwen kazernes Oeffelt, Uden en Oss. Deze voordelen 
storten we in de reserve Huisvesting en als de nevenlocatie gereed is onttrekken we daaruit 
de hogere jaarlijkse kapitaallast. 

Voertuig Piket communicatieadviseur CoPI
Ten gevolge van het opstellen van het convenant samenwerkingsafspraken VRBN, VRBZO, 
Politie en OM is begonnen met het invullen van een hard piket voor de functie van communi-
catieadviseur CoPI. Deze functie werd voorheen exclusief ingevuld door de politie, maar het 
proces valt formeel onder Bevolkingszorg. Dit piket moet op 1 januari 2021 operationeel zijn 



Veiligheidsregio Brabant-Noord Bestuursrapportage januari - augustus 2020 29

en wordt vanaf dat moment multidisciplinair ingevuld. De organisatie van dit piket is vooruitlo-
pend op de doorontwikkeling van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie ter hand genomen 
om deze datum te kunnen halen. De doorontwikkeling van Bevolkingszorg en Crisiscommu-
nicatie staat voor komend najaar op de agenda. Voor het piket communicatieadviseur CoPI 
zijn middelen nodig waaronder een dienstauto (investering: € 27.500). De dekking hiervoor 
kan gevonden worden in een ombuiging van de overgebleven middelen voor het Regionaal 
Coördinatie Centrum (RCC).

Oefenmiddelen
In het investeringsoverzicht is voor Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen een investering 
opgenomen van € 20.000 voor 2020. Uit een inventarisatie blijkt dat we een inhaalslag te 
maken hebben wat betreft de aanschaf van oefenmiddelen. We willen dit jaar deze inhaalslag 
nog maken. Indicatief is nu een bedrag opgenomen ad € 120.000 in het investeringsplan. In 
het 4e kwartaal wordt het exacte bedrag op basis van de inventarisatie vastgesteld waarbij dit 
bedrag mogelijk zal worden overschreden.

5.3 Risico’s (afwijkingen ten opzichte van de begroting)

Ten opzichte van de risico’s die zijn opgenomen in de begroting zijn alleen de volgende afwij-
kingen te melden.

FLO
In de prognose ten aanzien van de FLO-kosten zijn de compensatieregeling en de FLO60 
niet opgenomen. Dit omdat deze in de regeling nog niet geheel zijn uitgewerkt. Om die reden 
vermelden we de compensatieregeling en de FLO60 hier als risico.

Compensatieregeling
De transitie van levenslooptegoeden naar netto FLO-spaartegoed in 2019, 2020 en 2021 
zorgt voor een hoger fiscaalinkomen bij de medewerkers met recht op FLO-overgangsrecht. In 
2022 kunnen medewerkers een beroep doen op de compensatieregeling wanneer zij hiervan 
nadeel ondervinden. Hoeveel medewerkers met recht op FLO-overgangsrecht zich zullen 
melden en hoe hoog de claim zal zijn is nu niet in te schatten. De compensatieregeling staat 
eenmalig in 2022 open. We schatten het risico van de compensatieregeling op € 100.000. In 
2022 wordt duidelijk wat de werkelijke kosten zijn.

FLO60
Onlangs is bekend geworden dat er een nieuwe methodiek is ontwikkeld voor de afkoop van 
het FLO60 per 31-12-2021. De nieuwe afkoopbedragen zijn nog niet meegenomen in de laat-
ste kostenprognose. We schatten het risico van de FLO60 op € 150.000. Verwachting is dat 
dit vanaf februari 2021 juist is in te schatten en dan zal de prognose worden aangepast.
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BBN Risicobeheersing Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Salarissen en sociale lasten 3.077 107 3.184 -149 3.035

Overige personeelskosten 113 -113 0

Bedrijfsvoeringkosten 41 108 149 101 250

Brandveilig leven 30 30

Totaal lasten 3.231 102 3.363 -48 3.315

Baten

Salarissen en sociale lasten 15 15 15 30

Bedrijfsvoeringkosten 74 74 74

Totaal baten 0 89 89 15 104

Saldo -3.231 -13 -3.274 63 -3.211

BBN Incidentbestrijding Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Salarissen en sociale lasten 12.304 -345 11.959 -454 11.505

Overige personeelskosten 20 20 20

Vrijwilligersvergoedingen 3.888 -36 3.852 -343 3.509

Overige vrijwilligerskosten 138 37 175 175

Bedrijfsvoeringskosten 298 298 98 396

Huisvesting 3.864 177 4.041 -381 3.660

Informatisering en automatisering 195 195 195

Materieel & materiaal 1.284 5.001 6.285 -940 5.345

Opleiden - Brandweerzorg 1.410 -928 482 482

Trainen en oefenen - Brandweerzorg 802 802 -285 517

Jeugdbrandweer 24 24 24

Planvorming 37 37 37

Verzekeringen en eigen risico 218 218 218

Overige goederen en diensten 1.534 -1.534

Kapitaallasten 4.056 -4.056

Totaal lasten 28.478 -90 28.388 -2.305 26.083

Baten

Salarissen en sociale lasten 1.412 -240 1.172 -116 1.056

Overige personeelskosten 5 5 5

Bedrijfsvoeringskosten 28 28 -28 0

Huisvesting 380 380 -89 291

Materieel & materiaal 100 496 596 -125 471

Opleiden - Brandweerzorg 55 55 55

Jeugdbrandweer 16 16 16

Overige goederen en diensten 49 -49

Kapitaallasten 546 -546

Totaal baten 2.162 90 2.252 -358 1.894

Saldo -26.316 180 -26.136 1.947 -24.189

6 Bijlage 1: (2e) Begrotingswijziging 2020

Onderstaande begrotingswijziging is – anders dan de opzet van de bestuursrapportage – in-
gedeeld volgens de programmabegroting.
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BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Salarissen en sociale lasten 1.152 225 1.377 28 1.405

Bedrijfsvoeringskosten 142 142 100 242

Bestrijding risico's 104 104 104

Informatiemanagement 120 120 120

Voorbereiden Crisisorganisatie 161 161 -19 142

Opleiden en oefenen 142 -142

Overige goederen en diensten 379 -379 30

Totaal lasten 1.673 231 1.904 109 2.043

Baten

Salarissen en sociale lasten 38 258 296 120 416

Totaal baten 38 258 296 120 416

Saldo -1.635 27 -1.608 11 -1.627

BBN Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Salarissen en sociale lasten 5.313 187 5.500 1.555 7.055

Overige personeelskosten 598 -31 567 49 616

Bedrijfsvoeringskosten 527 527 -20 507

Huisvesting 329 79 408 -22 386

Bovenregionale projecten 220 220 23 243

Communicatie 120 120 175

Informatisering en automatisering 1.496 1.496 -37 1.459

Financieringsfunctie 433 433 -175 258

Verzekeringen en eigen risico 274 274 1 275

Opleiden en oefenen 154 -154

Overige goederen en diensten 2.458 -2.458

Kapitaallasten 316 -316

Totaal lasten 9.388 157 9.545 1.374 10.974

Baten

Salarissen en sociale lasten 370 -33 337 -264 73

Bedrijfsvoeringskosten 44 44 -44

Huisvesting 6 6 -1 5

Informatisering en automatisering 36 36 -27 9

Verzekeringen en eigen risico 15 15 15

Overige goederen en diensten 59 -59

Kapitaallasten 41 -41

Totaal baten 470 -32 438 -336 102

Saldo -8.918 -189 -9.107 -1.710 -10.872
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Totaal Programma Brandweer (incl. C&R) Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Risicobeheersing 3.231 132 3.363 -48 3.315

Incidentbestrijding 28.478 -90 28.388 -2.305 26.083

Crisis- en rampenbestrijding 1.673 231 1.904 139 2.043

Bedrijfsvoering 9.388 157 9.545 1.429 10.974

Taakstelling

Totaal lasten 42.770 430 43.200 -785 42.415

Baten

Risicobeheersing 0 89 89 15 104

Incidentbestrijding 2.162 90 2.252 -358 1.894

Crisis- en rampenbestrijding 38 258 296 120 416

Bedrijfsvoering 470 -32 438 -336 102

Totaal baten 2.670 405 3.075 -559 2.516

Saldo programma's -40.100 -25 -40.125 226 -39.899

Algemene middelen

BDUR 4.701 74 4.775 101 4.876

Gemeentelijke bijdrage algemeen 35.330 35.330 439 35.769

Gemeentelijke bijdrage kazernes 87 -87

Totaal algemene middelen 40.118 -13 40.105 540 40.645

Saldo van baten en lasten 18 -38 -20 766 746

Dotaties aan reserves 25 25 1.104 1.129

Onttrekkingen aan reserves 7 38 45 45

saldo verrekening reserves -18 38 20 -1.104 -1.084

Resultaat 0 0 0 -338 -338

GHOR Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Personeelslasten 1.279 1.279 -105 1.174

Kapitaallasten 10 10 10

Huisvestingskosten 204 204 204

Bedrijfskosten 840 840 -402 438

Overhead incl. bestuurskosten 240 240 240

Totaal lasten 2.573 0 2.573 -507 2.066

Baten

Overige baten

Totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -2.573 0 -2.573 507 -2.066

Algemene middelen

Bijdrage gemene rekening VR 2.442 2.442 0 2.442

Bijdrage gemene rekening GGD HvB 131 131 0 131

Totaal algemene middelen 2.573 0 2.573 0 2.573

Saldo van baten en lasten 0 0 0 507 507

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 507 507
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Bevolkingszorg Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Salarissen en sociale lasten 251 59 310 -39 271

Bedrijfsvoeringskosten 80 80 0 80

Opleiden en oefenen BZ 156 4 160 -85 75

Functiestructuur BZ 115 115 0 115

Overige goederen en diensten 257 -257

Kapitaallasten 11 -11

Totaal lasten 675 -10 665 -124 541

Baten

Bedrijfsvoeringskosten 1 1

Totaal baten 0 0 0 1 1

Saldo programma's -675 10 -665 125 -540

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 665 665 4 669

Totaal algemene middelen 665 0 665 4 669

Saldo van baten en lasten -10 10 0 129 129

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 10 -10

Saldo verrekening reserves 10 -10 0 0 0

Resultaat 0 0 0 129 129

Totaal Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x € 1.000

Begroting
 primair 2020

Begroting
1e wijz 2020

Begroting na 
1e wijz 2020

Begroting 
2e wijz 2020

Begroting na 
2e wijz 2020

Lasten

Brandweer Brabant-Noord 42.770 430 43.200 -785 42.415

GHOR 2.573 0 2.573 -507 2.066

Bevolkingszorg 675 -10 665 -124 541

Totaal lasten 46.018 420 46.438 -1.416 45.022

Baten

Brandweer Brabant-Noord 2.670 405 3.075 -559 2.516

GHOR 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 0 0 0 1 1

Totaal baten 2.670 405 3.075 -558 2.517

Saldo programma's 43.348 15 43.363 -858 42.505

Algemene middelen

Brandweer Brabant-Noord 40.118 -13 40.105 540 40.645

GHOR 2.573 0 2.573 0 2.573

Bevolkingszorg 665 0 665 4 669

Totaal algemene middelen 43.356 -13 43.343 544 43.887

Saldo van baten en lasten 8 -28 -20 1.402 1.382

Dotaties aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 25 0 25 1.104 1.129

GHOR 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 0 0 0 0 0

Subtotaal dotaties 25 0 25 1.104 1.129

Onttrekkingen aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 7 38 45 0 45

GHOR 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 10 -10 0 0 0

subtotaal onttrekkingen 17 28 45 0 45

Saldo verrekening reserves -8 28 20 -1.104 -1.084

Resultaat 0 0 0 298 298
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Investeringen C&R en BBN (2e Begrotingswijziging PB 2020) Bedragen in € 

Krediet
totaal

Begroting 
primair 

2020

Begroting 
Transport 

2019

Begroting 
1e wijz 
2020

Begroting 
na 1e wijz 

2020

Begroting 
2e wijz

Begroting 
na 2e wijz

Materieel

WVD 8x update teams  80.000  79.395  79.395  79.395 

Hydraulisch redgereedschap  440.607  64.737  375.870  440.607  440.607 

Standaardbepakkingsmaterialen  452.691  75.000  202.691  175.000  452.691  452.691 

Ademluchtmateriaal  641.267  349.483  291.784  641.267  641.267 

Werkplaatsuitrusting  400.000  100.000  300.000  400.000  400.000 

Pagers Precom 30 posten  72.195  72.195  72.195  72.195 

Pagers Swissphone /Brandweerrooster Uden 50x  17.500  17.500  17.500 

Portofoons spraakverbetering  75.000  75.000  75.000  75.000 

Dienstvoertuigen PM en DA  700.314  388.024  272.072  40.218  700.314  700.314 

Dienstvoertuigen DB  43.121  43.121  43.121  43.121 

Redvoertuig update (OSS)  110.000  756.000  110.000  -756.000  110.000  110.000 

Waterongevallenwagen  115.000  115.000  115.000  115.000 

Waterongevallenboot  38.500  38.500  38.500  38.500 

HAB Ademluchtcontainer  115.000  115.000  115.000  115.000 

HAB IBGS/OGS-container  150.000  150.000  150.000  150.000 

HAB Deco-container  150.000  150.000  150.000  150.000 

HAB SVM-container  50.000  50.000  50.000  50.000 

Heftrucks (3x)  90.000  90.000  90.000  90.000 

Oefencontainer gasgestookte units  22.500  22.500  22.500  22.500 

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen  120.215  20.215  20.215  100.000  120.215 

Duikmateriaal  102.100  17.600  84.500  102.100  102.100 

Meetapparatuur  150.000  150.000  150.000  150.000 

Verbindingsmiddelen WTS-JBW  25.000  25.000  25.000  25.000 

Reserve-TS-en (6x) Opl, oefenen en vervanging  - 

Huisvesting  434.051  380.000  54.051  434.051  434.051 

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed  18.052.000  18.052.000  18.052.000  18.052.000 

Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat  1.656.000  1.633.766  1.633.766  1.633.766 

Nieuwbouw kazerne: Oeffelt  15.000  15.000  15.000  15.000 

Nieuwbouw kazerne: Uden (noodunit)  4.372.000  4.322.496  4.322.496  4.322.496 

Nieuwbouw kazerne: Uden  8.882.000  6.582.000  6.582.000  2.300.000  8.882.000 

Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland  1.031.000  1.031.000  1.031.000  1.031.000 

Aankoop perceel Zeeland  125.000  125.000  125.000  125.000 

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oeffelt  -  250.000  -250.000  -  - 

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oss  -  250.000  -250.000  -  - 

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden  -  220.000  -220.000  -  - 

Logistiek Steunpunt Oost: autowerkplaats, 

arbeidshygiëne

 -  300.000  -300.000  -  - 

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats  -  95.000  -95.000  -  - 

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor  258.000  258.000  258.000  258.000 

Renovatie kazerne: Sint-Anthonis  50.000  50.000  50.000  50.000 

Renovatie kazerne: Mill (kantine)  11.931.265  11.931.265  11.931.265  11.931.265 

Overname brandweerkazernes gemeenten  150.000  150.000  150.000  150.000 

Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes  - 

I&A  42.250  42.250  42.250  42.250 

Laptops  56.817  56.817  56.817  56.817 

Telefonie  81.250  81.250  81.250  81.250 

Tablets  14.175  14.175  14.175  14.175 

Monitoren  325.000  241.124  241.124  241.124 

Financieel systeem  200.000  200.000  200.000  200.000 

Materieelbeheer systeem  200.000  200.000  200.000  200.000 

Totaal investering C&R-BBN  51.836.818  3.939.344  46.055.701  -731.946  49.263.099  2.417.500  51.680.599 
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INVESTERINGEN GHOR Bedragen in € 

Krediet
totaal

Begroting 
primair 

2020

Begroting 
Transport 

2019

Begroting 
1e wijz 
2020

Begroting 
na 1e wijz 

2020

Begroting 
2e wijz

Begroting 
na 2e wijz

Auto met communicatie-apparatuur  20.000  -20.000  -  - 

Totaal investering GHOR  -  20.000  -  -20.000  -  -  - 

INVESTERINGEN BZ Bedragen in € 

Krediet
totaal

Begroting 
primair 

2020

Begroting 
Transport 

2019

Begroting 
1e wijz 
2020

Begroting 
na 1e wijz 

2020

Begroting 
2e wijz

Begroting 
na 2e wijz

Dienstvoertuig  27.500  27.500  27.500 

Totaal investering BZ  27.500  -  -  -  -  27.500  27.500 

Totaal C&R-BBN-BZ 51.864.318  3.939.344  46.055.701  -731.946  49.263.099  2.445.000  51.708.099 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch

T 088 02 08 208


	Inhoudsopgave
	1 Actuele ontwikkelingen
	1.1 Coronacrisis (covid-19
	1.2 Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers/Taakdifferentiatie brandweer
	1.3 Onderzoek Cebeon
	1.4 Nominatie ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ 
	1.5 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023 

	2 Crisis en Multi
	2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023
	2.2 Prestaties Crisis en Multi
	2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten
	2.4 Going concern

	3 Brandweer
	3.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

	4 Bedrijfsvoering
	4.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023
	4.2 Prestaties Bedrijfsvoering
	4.3 Majeure ontwikkelingen en projecten
	4.4 Going concern

	5 Financiële situatie
	5.1 Verwacht financieel resultaat
	5.2 Overzicht investeringen 
	5.3 Risico’s (afwijkingen ten opzichte van de begroting) 

	6 Bijlage 1: (2e) Begrotingswijziging 2020

