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Vastgesteld verslag Dagelijks bestuur

Vergaderdatum : 3 maart 2021 Aanvangstijd : 11:00 uur
Steller : A. Hellings Locatie : videovergadering

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. van Schaijk, 
C. Pors, A. de Koning en A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)
-

Opening en vaststellen agenda
Jack Mikkers opent de vergadering. Er staan 3 punten op de agenda:

1. het voorstel Aanwijzen adviescommissie bezwaarschriften
2. voortgang huisvestingsplan 20-23, en
3. Voorstel kosten hoofdlocatie

1. Aanwijzen adviescommissie bezwaarschriften

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. De externe adviescommissie bezwaarschriften van Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant aan te wijzen als adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 
Algemene wet bestuursrecht om te adviseren over de te nemen beslissing op het 
bezwaarschrift van het Brabant Dagblad van 29 januari 2021, aangevuld bij brief van 
11 februari 2021.

Toelichting -

2. Voortgang huisvestingsplan 20-23

Henk Hellegers is als portefeuillehouder huisvesting betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel, hij 
hoopt dat de overige DB-leden zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossingsrichting.

Marie-Louise van Schaijk introduceert Annemarie de Koning, Projectleider voor het realiseren van de 
hoofdvestiging. Annemarie en Marie-Louise presenteren, aan de hand van een aantal bespreekpunten, 
gezamenlijk de stand van zaken rondom huisvesting van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De sheets 
zullen bij het verslag worden gevoegd.

 Huisvestingsvisie
 Huisvestingsplan 2020-2023

o Voortgang overdracht kazernes: 33 ondertussen in eigendom, 1 naar andere regio 
overgedragen, 3 zijn huur. Voor 2 kazernes overdracht in voorbereiding

o Voortgang renovaties en nieuwbouw van kazernes. De nieuwe kazerne in Oeffelt wordt 
deze maand opgeleverd. Kazerne Uden is van start en wordt in augustus opgeleverd. 
Kazerne Oss is conform afspraak naar achteren geschoven, voorbereidingen in 2022, 
bouw start in 2024.

 Voortgang Nevenlocatie en kazerne in Zeeland.
o In 2018 is het plan van eisen opgesteld (PVE) en het budget vastgesteld. In 2019 is de 

grond verworven. In 2020 is investeringsbudget door het bestuur verhoogd i.v.m. 
prijsstijging en aanpassingen in het PVE. Nu in 2021 zijn er aanpassingen in PVE 
gedaan om binnen budget te blijven. Hiervoor is er inhoudelijke aansluiting gemaakt met 
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de brandweerprocessen, de verdeling tussen de omvang van processen op de 
nevenlocatie en de hoofdlocatie zijn geoptimaliseerd en het kantoorconcept aangepast.

o De verwachting is dat in 2022 wordt gebouwd en dat in het 1e kwartaal van 2023 de 
kazerne in gebruik wordt genomen.

 Voortgang Hoofdlocatie
o In 2018/2019 is een PVE opgesteld en een budget vastgesteld. In 2020 is het 

bouwmanagement aanbesteed en is de raming geactualiseerd.
o De verwachtingen zijn bouw in 2022/2023 en ingebruikname begin 2024.

De hulpdiensten willen graag een 2e uitvalsroute/calamiteitenroute vanuit het Veiligheidsplein 
rechtstreeks naar de andere zijde van het spoor. Verder kiezen we ervoor om de Plevierstraat te 
handhaven i.v.m. verkeersstromen. De Plevierstraat ligt tussen huidige kazerne en het bijgekochte 
perceel t.b.v. de nieuwbouw.

3. Voorstel kosten hoofdlocatie
De actualisering van de raming liet een zeer forse stijging zien. De belangrijkste oorzaken hiervoor 
waren: voldoen aan duurzaamheidseisen/energielabel A, pand Plevierstraat ongeschikt voor verbouw 
voor deze doeleinden, en grote prijsstijgingen. Dit gaf ons meer dan voldoende aanleiding om het PVE te 
heroverwegen. Daarbij is op basis van een flexibel werkconcept gekomen tot minder m2 en zijn de 
processen in samenhang met de nevenlocatie geoptimaliseerd. Er is een benchmark uitgevoerd bij 
soortgelijke projecten, de efficiency en flexibele inzet van ruimtes is heroverwogen en er is strakker 
getoetst op soberheid en doelmatigheid.

De raming ná bijstellingen bedraagt  € 25,7 mln.
Het beschikbaar budget is € 18,1 mln.

Het tekort is € 7,6   mln. ( = € 266.000,- extra lasten per jaar)

Voorstel voor dekking van het tekort
 Onttrekken aan de reserve kapitaallasten materiaal en materieel € 3.250.000
 Aanwenden structureel voordeel van de GHOR van € 189.000 

Deze onttrekking uit de reserve wordt aangewend als dekking voor het resterende deel van de structurele 
lasten. Én, in overleg met de accountant, voor de versnelde afschrijving van de huidige boekwaarde van 
de brandweerkazerne ’s-Hertogenbosch.

 Willemijn van Hees vraagt zich af of het voordeel van de GHOR wel echt structureel is en kan 
worden ingezet.

 Wobine Buijs wil graag de presentatie ontvangen. Het was een goede presentatie, ze heeft de indruk 
dat er zorgvuldig is gehandeld en dat dat goed is toegelicht.

 Wim Hillenaar wil weten of de reserve in eerste instantie wordt aangehouden of dat het geld uit de 
reserve juist eerst wordt aangewend. Overtollige reserves zijn eigenlijk van de gemeenten, dat leidt 
zeker tot discussie. Ook zal de huidige discussie rondom de GHOR misschien een rol spelen.

 Jack Mikkers vraagt zich af of de discussie rondom reserve en voorzieningen parallel kan lopen aan 
dit besluit.

 Henk Hellegers vindt het plezierig te zien hoe er gereageerd wordt, het voorstel heeft draagvlak. De 
adoptieambtenaren kunnen zich erin vinden. We hebben ruimte gekregen van het AB, wel moeten 
we goed uitleggen, hoe die reserves zijn ontstaan en waarom ze hiervoor inzetbaar zijn. Ook moet 
alles op alles worden gezet om binnen dit budget te blijven.

 Marie-Louise van Schaijk geeft aan dat de GHOR vorig jaar in 2 stappen goed is doorgelicht. Er was 
vorig jaar als eerste stap een structureel voordeel van € 170.000 op basis van de huidige GHOR-
taken, daar is nu een tweede slag in gemaakt die een structureel voordeel levert van € 189.000. We 
gaan hierna, samen met MWB kijken naar de GHOR vanwege hun organisatorische samenwerking. 
En naar de evaluatie van Corona en van de wet Veiligheidsregio’s. De reserve materieel is bekeken, 
we zullen laten zien dat we die slag goed gemaakt hebben om te bepalen welke deel van de reserve 
daardoor overbodig is geworden.



Pagina 3 van 3

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het verhogen van het investeringsbudget van de hoofdlocatie 

naar € 25,7 miljoen (verhoging van € 7,6 miljoen).
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 189.000 (structureel) als dekking 

voor het hogere investeringsbudget van de hoofdlocatie – en deze middelen in de 
programmabegroting 2022 bij de GHOR af te ramen.

3. In te stemmen met onttrekken van € 3.250.000 aan de reserve Kapitaallasten 
Materieel en Materiaal en deze middelen te storten in de reserve Huisvesting.

4. In te stemmen met het versneld afschrijven van de kazerne ’s-Hertogenbosch in 
2021 en 2022 en de extra afschrijvingslasten te onttrekken aan de reserve 
Huisvesting.

5. De naam van reserve Huisvesting te veranderen in: reserve Kapitaallasten 
huisvesting.

6. Dit voorstel te agenderen voor de AB-vergadering van 24 maart 2021, zodat het 
Algemeen Bestuur hier een definitief besluit over kan nemen.

Toelichting Jack Mikkers ziet graag in het AB van 24 maart de zaken geknipt in 3 voorstellen, nl.:
1. Structureel voordeel van de GHOR
2. Een toelichting op de stand van de reserves
3. Huisvesting (kosten hoofdlocatie)

3. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 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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