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Vastgesteld verslag Dagelijks bestuur

Vergaderdatum : 16 december 2020 Aanvangstijd : 9:00 uur
Steller : A. Hellings Locatie : 's-Hertogenbosch, Kooikersweg 2, videovergadering

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. van Schaijk, T. Claassen, 
L. Verheijen, M. van Rosmalen, C. Pors en A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)
W. Buijs-Glaudemans (plv voorzitter), R. Koopman en de vertegenwoordiger namens het openbaar 
ministerie

1. Opening en vaststellen agenda
Jack Mikkers opent de vergadering en verwelkomt Thérèse Claassen waarnemend DPG en directeur 
GGD HvB. Lambert Verheijen stelt zich aan haar voor.

2. Vastgestelde besluitenlijst DB van 7 oktober 2020 (vastgesteld op 13 oktober 2020)

Besluit v.k.a.
Toelichting -

3. Mededelingen

Bestuur
Jack Mikkers: jullie hebben het overzicht van de uitgebrachte zienswijzen m.b.t. de deelname aan de 
werkgeversvereniging gezien. De kanttekeningen die de gemeenten hebben geplaatst zijn meegenomen 
in het verdere landelijke traject.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
I.v.m. de opsplitsing van de gemeente Haaren is er een convenant met VRMWB afgesloten om juridische 
zaken goed vast te leggen vanaf de jaarwisseling tot het moment van operationele overdracht. Verder 
hebben we zondag 13 december op aangepaste wijze (wegens Coronamaatregelen) toch prettig 
afscheid genomen van de brandweerpost Haaren i.a.v. het college van de gemeente Haaren.
M.b.t. de rode draden analyse Corona. In overleg met de inspectie is afgesproken dat er dit jaar geen 
systeemtest hoeft plaats te vinden als we de evaluatie van de coronacrisis volgens de format van de 
inspectie uitvoeren. Hierin zal ook de invulling van bevolkingszorg door de regio en de gemeente 
‘s-Hertogenbosch worden opgenomen. In het eerste kwartaal van 2021 leveren we die evaluatie op. En 
daarnaast hebben we het verslag conform art. 40 van de Wvr.
De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn gisteren (15/12/’20) in het burgemeestersoverleg 
voldoende besproken.
Er komt alsnog een Brabantbrede Multi hoogwateroefening in 2022, de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant neemt daarbij het voortouw.

Brandweer
I.v.m. de per 2019 overgekomen medewerkers van VRBZO op de meldkamer, komt er een aangepaste 
regeling rondom het percentage van de onregelmatigheidstoeslag. Caspar Pors verzoekt het DB om 
deze in januari schriftelijk vast te stellen. Het DB is akkoord met een schriftelijke afwikkeling.
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Gisteren heeft Caspar Pors een vervolginterview / uitvraag gehad ten behoeve van de landelijke 
denkrichting taakdifferentiatie brandweer. De nu voorgestelde vorm is wat minder knellend, ook voor 
onze regio. Dat geldt voor het heden, maar het is onduidelijk wat de effecten zijn voor toekomstige 
ontwikkelingen. Het beeld werd geschetst dat oordeels- en besluitvorming in één keer in het VB zal 
plaatsvinden. Jack Mikkers zal bij Wouter Kolff navragen hoe dat precies zit.

Uit de onderzoeksrapporten natuurbrand de Peel blijkt dat de provincie aan de voorkant aan zet is 
(natuurbeleid). Wij als brandweer lopen aardig in lijn met wat er van ons verwacht wordt. In natura 2000 
gebieden heeft de provincie ook verantwoordelijkheden. 
Lambert Verheijen constateert dat de rapporten vrij degelijk en kritisch richting provincie en gemeenten 
zijn. Veel wind en veel droogte kan in meer gebieden aan de orde zijn. In het Peelgebied staan wij 
inmiddels naast het driemanschap. Problemen als in de Peel zijn in Noordoost minder aan de orde. Het 
Waterschap is bereid om deel te nemen aan de Risico-Inventarisatie Natuurbranden (RIN) in Brabant 
Noordoost.
Willemijn van Hees vindt dat het proces en werk van het driemanschap tot op heden traag verloopt. 
Kartrekker Loon op Zand zit er inmiddels goed in. Ze is blij dat er begin 2021 een risico-inventarisatie ligt. 
Het is ook lastig dat de Loonse en Drunense Duinen op de grens van twee veiligheidsregio’s ligt.
Jack Mikkers vraagt zich af of de provincie ook verantwoordelijkheid neemt in de financiering van de 
plannen.
Caspar Pors, kroonvuur kan overal voorkomen. Dat is bij naaldhout een groter probleem. 
De driemanschappen bestaan uit de burgermeesters van de betrokken gemeenten, de brandweer en de 
eigenaar van het gebied. De driemanschappen worden gebiedscommissies omdat je soms andere 
partners ook moet betrekken. Afhankelijk van de soort maatregel, komt de rekening bij de beheerder, de 
gemeente of de brandweer.
Marie-Louise van Schaijk vindt dat we naast de aanpak met de gebiedscommissies ook de governance 
en de financiering moeten agenderen.
Jack Mikkers wil weten wie de vertegenwoordiger van de VR is. Marie-Louise van Schaijk geeft aan dat 
dat wat meer bestuurlijk mag worden ingezet in plaats van per driemanschap/commissie.

GHOR
Thérèse Claassen heeft samen met Annemieke van der Zijden gesproken met de medewerkers van de 
GHOR, zij zijn teleurgesteld over het advies m.b.t. de GHOR in het rapport over de evaluatie van de Wvr.
Op dit moment houden we ons in de praktijk vooral bezig met corona, de ondersteuning van de 
langdurige zorg en uitstroom uit de ziekenhuizen.
Verder zijn we druk met de voorbereidingen rondom de vaccinaties.

Huisvesting VRBN
Marie-Louise van Schaijk, de overdracht van de kazernes is op een haar na gevild. De nieuwbouw van 
de kazernes in Oeffelt en Uden verloopt voorspoedig conform planning.
In overleg met Henk Hellegers hebben we voor het DB een apart uurtje ingepland om over de hoofd- en 
nevenlocatie praten. Dit betreft de vertaling van de visie naar ontwerpen. Vooral om ook wat 
vraagstukken rondom de hoofdlocatie te bespreken. Daar zijn een aantal knelpunten aan de orde.

4. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 30-11-2020

Besluit v.k.a.
Toelichting -
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5. Aanwijzings- en benoemingsbesluit en beheerregeling Strategisch Informatieoverleg 
(SIO).

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. de gemeentearchivaris van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te wijzen als 

archivaris van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. het sectorhoofd bedrijfsvoering te benoemen als Chief Information Officer (CIO);
3. het Aanwijzings- en benoemingsbesluit en beheerregeling informatiebeheer vast te 

stellen.
Toelichting -

6. Concept Kadernota 2022

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 
1. in te stemmen met de concept-Kadernota 2022;
2. de concept-Kadernota 2022 voor zienswijze te verzenden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten;
3. de concept-Kadernota 2022 ter besluitvorming te agenderen voor het Algemeen 

Bestuur van 24 maart 2021.
Toelichting Marie-Louise van Schaijk licht de kadernota toe.

Willemijn van Hees laat weten dat de gemeente Heusden voor de kazerne nieuwbouw te 
Drunen (en later overdracht aan VRBN) i.v.m. maatwerk voor haar gemeente heeft 
aangemerkt als risico.
Wim Hillenaar signaleert dat de Bevolkingszorgstructuur van de gemeente 
’s-Hertogenbosch nog staat aangemerkt als een aparte kostenpost bij de gemeentelijke 
bijdragen. Hij vraagt zich af hoe dat zit naar de toekomst toe? Jack Mikkers verzoekt 
Marie-Louise van Schaijk dit mee te nemen met de evaluatie coronacrisis.
Henk Hellegers stelt dat de Kadernota een beeld geeft van stabiliteit in de financiering 
van de veiligheidsregio. Maar we staan niet stil. Hij wil de raad wel laten weten dat ze 
het risico lopen op een kostenontwikkeling in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de 
taakdifferentiatie en corona. Dit staat genoemd in de aanbiedingsbrief aan de raad en 
zal naar voren in de tekst worden gehaald.
Marie-Louise van Schaijk verwijst aanvullend ook naar de evaluatie van de wet VR en 
naar de tussentijdse evaluatie eind 2021 van het beleidsplan VRBN.
Jack Mikkers stelt dat we niet kunnen garanderen dat wat nu is, ook later zo zal zijn.

7. Rapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (dec 2020)

Besluit v.k.a.
Toelichting Jack Mikkers geeft een toelichting. De conceptbrief die maandag voorlag in het VB is 

niet verstuurd. De reacties vanuit de VR’s kunnen als volgt worden gekenmerkt:
1. goede evaluatie, goede brief en vooruit met de uitwerking.
2. de evaluatie is wel heel erg in het perspectief van de huidige crisis, waardoor de 

positie van Roaz en positie GHOR zijn uitgelicht.
3. Grote lijn is goed, nu kalm aan, niet de boel overhaasten, we kunnen beter nu een 

procesreactie geven.
De reactie op basis van punt 3. van het VB wordt als volgt:

a. de Wvr is een zinvolle wet, goed dat er meer aandacht komt voor 
bovenregionaal en relatie met Rijk

b. de wet mag wat minder sturend zijn (meer wat, minder hoe), sommige zaken 
kunnen ook met regionaal maatwerk vorm krijgen. Denk daarbij ook aan de 
waterschappen.
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c. over de positie van de GHOR. Er is zeker wel behoefte aan een coördinerend 
orgaan.

Maandag ligt er in het VB een nieuwe conceptreactie.
Lambert Verheijen reageert, het is goed om niet te werken onder stoom en kokend 
water. Er is sinds 2011/2012 samenwerking i.v.m. overstromingen en droogte. De 
verschillende bevoegdheden vragen om een duidelijke vastlegging ervan. En het is juist 
goed om in de koude fase af te stemmen. Ook is het waterschap een openbaar 
bestuursorgaan en dient publiek verantwoording af te leggen.
Thérèse Claassen wil weten of de planning ook daadwerkelijk op de schop gaat.
Jack Mikkers dat weten we niet, maar daar gaan we wel om vragen.
Wim Hillenaar vraagt hoe het VB tegen de GHOR aankijkt. Jack Mikkers constateert een 
verschil tussen bijv. de randstad en andere VR’s. We konden elkaar wel vinden in de 
procesopmerkingen. Dan is er ook meer tijd voor inhoudelijke discussie, zoals over de 
GHOR.
Marie-Louise van Schaijk nu kijkt iedereen nog vooral naar z’n eigen belang(eigen blz. in 
het rapport). De grote lijn vraagt om doorleven en uitwerken.
Jack Mikkers adviseert om als er extra tijd komt dat er dan binnen het directeurenoverleg 
ook de tijd genomen voor een gezamenlijke reactie. Laat dat niet aan slechts 5 mensen 
over.
Henk Hellegers is blij dat ons een reorganisatie bespaart blijft.
Jack Mikkers adviseert om Hoofdstuk 3 van het rapport te lezen. Verder laat hij weten 
het niet eens te zijn met de afzonderlijke positionering van de brandweerorganisatie.

15. Rondvraag en sluiting
Wim Hillenaar deelt mee dat het GGD-personeel in Brabant morgen een digitaal concert van Guus 
Meeuwis mag bijwonen.

Jack Mikkers sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld na schriftelijke consultatie bij het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
d.d. 15 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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