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Verslag Algemeen bestuur

Vergaderdatum : 4 november 2020 Aanvangstijd : 9:30 uur
Steller : A. Hellings Locatie : Oss, gemeentehuis, Raadhuislaan 2, raadszaal

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, W. van Hees, M. Moorman, Y. de Boer (vanaf AGP 9), 
A. Walraven, A. Roolvink, R. van Meygaarden, R. van de Mortel, K. van Soest, H. Hellegers, M. Fränzel, 
C. van Rooij, P. Bos, H. Timmermans (t.b.v. apg 3), M. van Schaijk, K. van Esch, A. Heil, L. de Lange, 
C. Pors en A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)
W. Hillenaar, H. Looijen, M. Bakermans, L. Verheijen en het OM

1. Opening en vaststellen agenda
Paul Jonker wordt welkom geheten en stelt zich voor, hij is regionaal militair beleidsadviseur en 
beschikbaar voor steun en advies.

2a. Concept Verslag AB 1 juli 2020
2b. Bijlage 1 bij verslag Informatie Gestuurde Veiligheid AB 1 juli 2020

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

2c. Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 7 oktober 2020

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de besluitenlijst van het dagelijks 
bestuur.

Toelichting -

3. Mededelingen

Bestuur
Dhr. Mikkers: Dit is voor Yves de Boer, Karin van Esch en Ad Heil de laatste keer dat ze een AB van 
VRBN bijwonen. Karin wordt gefeliciteerd met haar aanstelling als bestuurder bij Thebe.

In het Veiligheidsberaad van 14 september jl. is gesproken over de evaluatie van de wet VR’s daarbij 
ging het o.a. over de invloed van de coronacrisis op de evaluatie. Het risico is nl. dat de evaluatie van de 
wet te sterk wordt beïnvloed door het evalueren van de coronacrisis. Een ander punt van zorg daarbij is 
dat door de werkdruk de uitwerking van de evaluatie van de wet, door coronacrisis, wordt 
doorgeschoven.

In het VB is ook met de Minister over het Crisisplan gesproken. De wens is om nog meer aandacht en 
uitwerking te geven aan bovenregionale crises en de samenwerking met het Rijk.

Veiligheidsregio, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
 directieteam meldkamer

Mw. Van Schaijk laat weten dat na de vorming van de nieuwe governancestructuur, de eerste overleggen 
hebben plaatsgevonden. Door Landelijke Meldkamer Samenwerkingsorganisatie en het hoofd 
meldkamer is iedereen bijgepraat. Er zijn problemen met de ICT, in de architectuur zijn verkeerde keuzes 
gemaakt, deze problemen zijn zodanig dat er een meerjarenplan nodig is om problemen om te lossen.
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Dhr. Fränzel informeert, in verband met de grenspositie van St. Anthonis bij zowel de Veiligheidsregio als 
bij de Politieregio, of de meldkamer een andere regio kan oproepen, zodat men zo snel mogelijk ter 
plaatse is.
Dhr. Heil zegt dat de Politie geen operationele grenzen kent. We rijden aan vanuit verschillende regio’s.

 Brandweer
Dhr. Pors vertelt dat de Brandweer wil gaan werken met een interregionale kazernevolgordetabel. Er zijn 
contacten met alle grensposten. Daarnaast dient alles ook technisch goed geregeld te worden, denk 
daarbij onder meer ook aan de beschikbaarheid van sleutels. Voor Haaren is dat op tijd geregeld.
Verder heeft het landelijke project gebiedsgerichte opkomsttijden vertraging opgelopen, het project is 
uitgesteld tot 1-1-2022. Wij hebben ons wel aangemeld, maar zitten niet in de pilot.
Door de coronacrisis zijn er momenteel iets minder uitrukken dan gewoonlijk.

Bevolkingszorg
 Bemensing crisisorganisatie

Dhr. Timmermans, de laatste keer, dat we het over de bemensing van de crisisorganisatie hadden, werd 
de vraag gesteld; ‘Zijn we voldoende voorbereid?’ Toen was het antwoord een schuchter ja. Dat ging 
over flitsrampen. Maar nu, met coronacrisis, ben ik trots op de inzet die we langdurig waarmaken.
Ik ben in gesprek met mijn collega-gemeentesecretarissen. En we spreken elkaar aan op ieders inzet. De 
werkdruk van het reguliere werk neemt echter toe en ik concludeer dat de afspraken tot 1-1-2021 
werkbaar zijn. Maar na 1-1-2021 komt er wel een discussie hoe het nu verder moet. Deze discussie gaat 
dan, anders dan nu, ook over geld en over een evenredige inzet.
Dhr. Mikkers geeft namens het AB complimenten aan alle mensen die zich inzetten voor deze crisis.

Defensie
De Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’ is door de minister gepresenteerd. Voor de 
veiligheidsregio’s is het van belang dat daarbij fundamenteel is nagedacht over de derde hoofdtaak. De 
derde hoofdtaak betreft de ondersteuning van de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare 
orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de 
beheersing van crises, zowel nationaal als internationaal.

4a. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 20-10-2020
4b. Brief Gevolgen coronavirus op uitvoeren brandveiligheidstoezicht

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

Toelichting -

5. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling e.a.

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De navolgende stukken vast te stellen:

a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2021;
b. Financiële verordening;
c. Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid;
d. Controleverordening.

2. Kennis te nemen van:
a. Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM;
b. Organisatiebesluit.

Toelichting In zowel de gemeente Oss als de gemeente Heusden hebben de raden ook unaniem 
ingestemd met de aanpassingen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord.
Mw. Van Schaijk vraagt of de griffies ons actief kunnen informeren over de genomen 
besluiten. We moeten nu vaak de websites van de deelnemende raadplegen, een 
tijdrovende klus.
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6. Bestuursrapportage 2020 + 2e begrotingswijziging

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen. 
3. De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2020 vast te stellen.
4. Vanaf 1 januari 2020 te starten met afschrijven op de dit jaar overgenomen 

brandweerkazernes.
Toelichting Dhr. Mikkers dankt de organisatie.

Mw. Buijs signaleert dat er gigantisch veel werk is verricht.
Mw. Van Hees vindt het FLO-voorstel lastig. Dhr. Mikkers geeft aan dat het een 
verschuiving van kosten is, het recht op levensloop dient vervroegd te worden 
uitgekeerd.
Mw. Van Schaijk geeft aan dat de nieuwe accountant extra naar de FLO zal kijken.
Mw. Van Hees vraagt om een transparante verwerking van het besluit m.b.t. de FLO.

7. Controleprotocol

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van 

Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.
Toelichting -

8. Benoeming accountant

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

Brabant-Noord.
Toelichting Dhr. Mikkers, dhr. Hellegers en dhr. Van de Mortel hebben vandaag met de accountant 

kennisgemaakt. Onderwerpen van bespreking waren de transparantie richting raden, de 
verbinding met gemeentes over hoe de accountant het bestuur en de raden zaken 
uitlegt. Andere onderwerpen waren de interne controle en de omgang met grote 
verschillen tussen de begroting en realisatie op sommige begrotingsposten.

9. Voortgang taakdifferentiatie brandweer (denktank rechtspositie brandweervrijwilligers)

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van onze zorgen en bedenkingen in onze reactie op de uitvraag op 

het gebied van taakdifferentiatie vanuit de landelijke denktank. 
2. De bestuurlijke reactie in het Veiligheidsberaad te verkennen

Toelichting Dhr. Pors geeft met een presentatie, een toelichting op de onderliggende stukken. Wij 
hebben de ‘Denktank taakdifferentiatie brandweer’ geïnformeerd over onze bedenkingen 
over de gekozen denkrichting van de taakdifferentiatie. De denkrichting is in zijn huidige 
vorm niet praktisch uitvoerbaar in onze regio. In onze ogen is bouwsteen 2 
“taakdifferentiatie” in het repressieve takenpakket een bouwsteen zonder 
toekomstperspectief. De denkrichting heeft zich vooral gericht op het maken van 
verschillen bij de repressieve taakuitvoering van vrijwilligers en beroepskrachten. Wij 
vinden dat er in de andere bouwstenen een beter bij de praktijk aansluitende 
argumentering te vinden is. 
Het dringende advies is om te stoppen met het uitwerken van bouwsteen 2 en vooral te 
kijken naar bouwsteen 1: al dan niet verplichte opkomst, als onderscheid tussen beroeps 
en vrijwillig, en aanvullend naar bouwsteen 3 (koude taken). Dit betekent dat het leveren 
van gegarandeerde paraatheid bovenaan komt te staan als onderscheidend criterium 
tussen beroeps en vrijwilliger.
De denktank heeft inmiddels geconstateerd dat de landelijke uitvraag nog een te divers 
en onvoldoende scherp beeld van de organisatorische, personele en financiële 
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consequenties van de denkrichting heeft gegeven. Rode draad is dat er nog veel vragen 
zijn over de denkrichting (de richting is soms algemeen, maar de tabellen zeer 
specifiek). Het is de bedoeling om in de komende periode een aangescherpte uitvraag te 
doen in de veiligheidsregio’s, om tot een goed en vergelijkbaar beeld van de 
consequenties te komen.

Verder is door het project een enquête gehouden onder het repressief personeel. De 
respons in onze regio was zeer hoog met 60%. De uitkomsten van de enquête worden 
eind november gedeeld.

Mw. Buijs constateert dat de regelgeving er nu de oorzaak van is dat de hele 
brandweerorganisatie moet reorganiseren. Mw. Moorman wil weten of we ons alleen 
richten op bouwsteen 1. Dhr. Pors, nee, volgens de juristen moeten alle 4 de 
bouwstenen worden uitgevoerd.

De reacties op de landelijke uitvraag waren zo divers, bleek gisteren, daarom is het 
nodig de besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op te 
schuiven van december 2020 naar februari 2021.

Dhr. Mikkers, er is ook verschil tussen de regio’s, denk b.v. aan Amsterdam/Rotterdam 
en Zeeland/Friesland. Ik wil geen Randstedelijke discussie waar veel beroeps werken. 
De verschillen tussen de regio’s is een gegeven. Daarnaast wordt ook nagedacht over 
het beroepsmatigere aansturen van de brandweer. Dhr. Roolvink: zijn het nu eigenlijk 2 
dingen waar het om gaat. Het arbeidsrechtelijke knelpunt of over de brandweer in de 
toekomst. Dhr. Mikkers: daar komt het wel op neer.

Mw. Buijs kan je als regio er ook zelf voor zorgen dat je Europaproof bent?
Mw. Van Schaijk de denktank is landelijk opgericht om het juridische risico ook landelijk 
af te dekken en te voorzien in passende arbeidsarrangementen.
Dhr. Mikkers vraagt zich af of de commissie bestuur en veiligheid van de VNG een rol 
kan spelen. Volgens Mw. Moorman zitten daar 3 Brabantse vertegenwoordigers in.
Dhr. Mikkers zal hierover contact opnemen met dhr. Depla.

Dhr. Mikkers wil weten of de burgermeesters dezelfde geluiden horen, zoals hier 
geschetst door dhr. Pors, vanuit de lokale brandweerposten. Mw. Van Hees is tevreden 
over de manier waarop wij het hier bespreken.
Dhr. Pors heeft, na deze inventarisatie, van andere VR’s begrepen dat ze wat schuiven 
t.o.v. hun eerdere standpunt.
Dhr. Bos beschouwd onze vrijwilligers als professionele krachten en wil dat graag 
overeind houden.

10. Rode dradenanalyse aanpak onrust agrarische sector

Besluit Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de ‘Rode dradenanalyse’ aanpak onrust agrarische sector.

Toelichting Dhr. de Boer onderschrijft bestuurlijk deze aanpak en voorbereiding. Ook voor de 
toekomst zal zo’n flexibel team uitermate goed werken. Houdt dit vol.
Dhr. Heil de Politie houdt operationeel eigenlijk wel van vaste structuren, maar we 
ondersteunen het RBT flex door de brede blik, wij kunnen hierin bewegen.
Dhr. Mikkers bij het bestuurlijk overleg over boerenprotesten, gaat deze notitie mee als 
inspiratie voor andere regio’s.
Dhr. de Boer in de huidige systeemwereld, deze snel veranderende samenleving, is 
deze aanpak juist goed.
Dhr. Mikkers, voor het aansturen van de operatie zijn er nog wel leerpunten.
Dhr. van Rooij, wordt het optreden van het SGBO ook geëvalueerd?
Dhr. Heil, dat wordt inderdaad nog geëvalueerd.
Dhr. van Rooij, kunnen wij onze signalen ook inbrengen richting de Politie? Het is 
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belangrijk dat de bestuurlijke context en bestuurlijke uitgangspunten worden erkend en 
bijv. bij een landelijk SGBO niet worden doorkruist bij het daadwerkelijk optreden. Dan 
kun je het als overheid niet meer uitleggen. 
Dhr. Mikkers wij kunnen onze signalen neerleggen bij het NCTV.
Dhr. van Rooij wil een bredere maatschappelijk discussie i.v.m. polarisatie.
Dhr. Mikkers vraagt aan dhr. Brekelmans van de Provincie hoe zij tegen dit RBT flex 
aankijken. Hij is heel tevreden. En hij signaleert ook een druk op de democratische rol, 
het is erg zorgelijk dat er zoveel druk (tot aan intimidatie) kan worden gelegd op 
bestuurders. 
Dhr. Mikkers wil bestuurlijke weerbaarheid agenderen en vraagt daarbij om hulp vanuit 
de provincie.
Mw. Buijs ziet de inzet van tractoren niet alleen als een symbool voor agrariërs maar ook 
als een vorm van materiele power (bewapening). We moeten helder zijn over wat we wel 
en niet tolereren.
Dhr. van Rooij ziet voor de inzet van RBT flex wel een rol weggelegd in de depolarisatie.

11. Rondvraag en sluiting
Mw. Moorman wil graag even van gedachten wisselen over het vuurwerkverbod.
Dhr. Mikkers vanuit het standpunt burgermeesters kunnen we dit jaar kijken hoe we de Tweede Kamer 
een steuntje in de rug kunnen geven. Daarbij is ook de grensproblematiek aan de orde (vuurwerk kopen 
in België/Duitsland) en moeten we ook praktische probleem oplossen.
Dhr. De Boer snapt het besluit, maar ziet wel problemen in de handhaving.
Dhr. Hellegers kan in de driehoek de capaciteit niet leveren met de beschikbare Boa’s.
Dhr. Van de Mortel maakt zich grote zorgen als hij breder kijkt dan sec naar het moment van de 
jaarwisseling.
Dhr. Mikkers a.s. maandag zal in VB hier ook over worden gesproken.
Mw. Van Hees heeft 3 vuurwerkbedrijven binnen de gemeentegrenzen die al veel vuurwerk verkocht 
hebben. En op facebook gaat rond dat er niet gehandhaafd zal worden.

Dhr. De Boer staat stil bij de opheffing van gemeente Haaren. Hij vraagt de twee betrokken 
Veiligheidsregio’s en de twee betrokken Politieregio’s om het afscheid enige luister bij te zetten.
Mw. Van Schaijk biedt aan daar een rol in te spelen.

Jack Mikkers staat stil bij het afscheid van Yves De Boer en bedankt hem voor zijn inzet en bijdrage.
Ook Ad Heil neemt afscheid, de samenwerking heeft Jack als positief ervaren. Ad komt op voor zijn 
mensen en begrijpt wat de Veiligheidsregio wil en kijkt hoe we de oplossingen samen kunnen vinden.
Ad zegt dat de Politie probeert de flexibiliteit op te zoeken en complimenteert het bestuur over de manier 
waarop in deze regio wordt samengewerkt.
Karin van Esch vertrekt naar een mooie organisatie, Thebe. Goede bestuurders in de zorg zijn nodig. 
Jack waardeert haar rust, sturing en inzet; zeker het afgelopen jaar bij de verdubbeling van de GGD-
organisatie. 
Karin, onderschrijft de woorden van Ad. Ze heeft altijd met veel plezier een goede verbinding met het 
bestuur ervaren. Je weet dat je op bestuurders kunt rekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
d.d. 24 maart 2021 

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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