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Verslag Dagelijks bestuur

agp 2b

Vergaderdatum : 14 april 2021 Aanvangstijd : 8:30 uur
Steller : A. Hellings Locatie : 's-Hertogenbosch, Kooikersweg 2, videovergadering

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans (plv voorzitter), H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, 
M. van Schaijk, T. Claassen, M. van Rosmalen, C. Pors, T. van Deijck en A. Hellings (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)
R. Koopman en de vertegenwoordigers van het waterschap en het openbaar ministerie

1. Opening en vaststellen agenda
Paul Jonker heeft laten weten dat er dit keer, in verband met een veelvoud aan afspraken, vanuit 
Defensie geen aansluiting zal zijn. Wim Hillenaar zal tot 9:00 aanwezig zijn.

2a. Vastgestelde besluitenlijst DB 16 december 2020 (vastgesteld 15-3-‘21)

Besluit v.k.a.
Toelichting -

2b. Vastgestelde besluitenlijst DB 3 maart 2021 (vastgesteld 15-3-‘21)

Besluit v.k.a.
Toelichting -

3. Mededelingen

Bestuur
Gezien de huidige stand van zaken ziet het DB geen noodzaak om het overleg van het RBT-C van 15 
april a.s. te laten plaatsvinden. Op 22 april is het wel zinvol om te overleggen.

Veiligheidsregio / Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Marie-Louise van Schaijk vertelt dat Teun van Deijck is benoemd als hoofd bedrijfsvoering. Tot op heden 
was hij 2,5 dag in de week als interimmer bij ons werkzaam, vanaf 10 mei komt hij fulltime in dienst.
Teun van Deijck stelt zich voor, hij werkt nu nog bij de GGD regio Utrecht en is daar tevens algemeen 
manager coronabedrijf geweest. Eerder werkte hij bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid in een 
soortgelijke functie. Zijn algemeen beeld van de organisatie is dat deze op zich prima staat maar dat 
deze kwetsbaar is door de vele eenmans-functies; zijn zorg gaat vooral uit naar de ICT-omgeving. Op het 
gebied van financiële verantwoording staat VRBN er goed voor, dat is ook het beeld van de accountant, 
hij ziet daar overigens ook wel ruimte voor verbetering. Om de kwetsbaarheid te verkleinen zoekt hij 
samenwerking met andere veiligheidsregio’s.
Henk Hellegers wil weten hoe de accountant bevalt.
Teun van Deijck geeft aan dat het aan elkaar wennen is. De samenwerking kan een slagje beter, 
bijvoorbeeld het tijdig opvragen van gegevens door de accountant. Hierover worden in een evaluatie na 
de controle van 2020 afspraken met de accountant over gemaakt.

Marie-Louise van Schaijk in het Veiligheidsberaad (VB) van 22 maart jl. was goed werkgeverschap na 
dienstongevallen aan de orde. Dit onderwerp komt in mei in de BAC-Brandweer en in juni weer terug in 
het VB. Doel is onze verzekering hiervoor goed te regelen, misschien binnen een stichting. De oprichting 
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hiervan moet dan eerst langs de gemeenteraden. Jack Mikkers, een stichtingsvorm heeft niet mijn 
voorkeur, in verband met de governance die daaraan vastzit. Marie-Louise van Schaijk zal dit inzicht in 
de voorbereiding ambtelijk inbrengen. 

Verder komt in de BAC-IV in mei het versnellingsplan informatieveiligheid aan de orde, dat daarna ter 
vaststelling aan het VB wordt voorgelegd. Informatieveiligheid is een gevoelig onderwerp. Marie-Louise 
van Schaijk spreekt de verwachting uit dat we hier als Veiligheidsregio en bestuurlijk nog stappen zullen 
moeten zetten. Wobine Buijs vertelt dat ze als deelnemer aan de BAC-IV vooraf goed word bijgepraat.

Portefeuillehouder Bevolkingszorg
Marco Out, portefeuillehouder Bevolkingszorg van het Veiligheidsberaad, wil graag een overleg 
organiseren met de regionale bestuursleden die bevolkingszorg in hun portefeuille hebben. Aanleiding 
hiervoor zijn de adviezen t.a.v. bevolkingszorg en crisiscommunicatie uit het evaluatierapport Wet 
veiligheidsregio’s en het kabinetsstandpunt. Wobine Buijs biedt aan, aan dit overleg deel te nemen. 
Marie-Louise heeft de voorbereidingsclub van dhr. Out geadviseerd om het aantal deelnemers te 
beperken en eerst wat aan ambtelijke verkenning te doen.

Verder is de verdeling van portefeuilles in het DB wel de moeite waard om te verbreden en te 
actualiseren. Jack Mikkers wil in het volgende DB een overleg over het beleggen van de benodigde 
portefeuilles. Marie-Louise van Schaijk zal zorgen voor de voorbereiding hiervan.

Brandweer
Taakdifferentiatie brandweer
Caspar Pors vraagt het DB wat zou kunnen helpen in goed meenemen van de gemeenteraden? In het 
Algemeen Bestuur is gesproken over informeren van de raden over de taakdifferentiatie. In de 
aanbiedingsbrief en de Programmabegroting 2022 is dit toegelicht, is dit voldoende of is er meer 
wenselijk?
Wobine Buijs ziet het onderwerp als een potentiële tijdbom en suggereert daarom de regionale 
raadsinformatieavond te benutten om de raden aanvullend goed te informeren.
Wim Hillenaar vindt de tekst in de begroting toereikend, maar vindt daarnaast de raadsinformatieavond 
een goed gremium om een goede toelichting te verstrekken. Hij weet zich ook ondersteund wanneer zijn 
raad hierom zou vragen. 
Jack Mikkers signaleert twee punten, waarbij het bestuurlijk traject er een is. Het ander punt is het 
informeren van de vrijwilligers. Zij praten immers weer met de raadsleden. Marie-Louise van Schaijk vult 
hierop aan dat de bestuurlijke afhechting wat diffuus is en signaleert het risico dat er een complexe en 
uitgebreide toelichting nodig is. De organisatie van Brabant-Noord is zo goed als mogelijk op de hoogte 
gehouden, dit uitte zich ook in de hoogste respons op de landelijke enquête, De hoofdboodschap is dat 
wij vrijwilligheid willen behouden én geen verschil willen creëren tussen de professionaliteit van 
vrijwilligers en beroeps. Verder willen we het financieel risico neerleggen bij het rijk. Het onderscheid 
gaan we vooral maken op verplicht of vrijwillig als onderscheidend criterium. Taakdifferentiatie zien we 
hierbij niet als oplossing. De tekst in de programmabegroting is hiermee toereikend en de suggestie om 
de raadsinformatieavonden hiervoor te benutten wordt opgepakt. 

4. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 5 april 2021

Besluit v.k.a.
Toelichting -

5. 1e Begrotingswijzing Programmabegroting 2021

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 inclusief de 

toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan voor 2021 en deze ter vaststelling 
te brengen van het Algemeen Bestuur.

Toelichting -



Pagina 3 van 4

6. Jaarstukken en resultaatbestemming 2020, met sociaal jaarverslag

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen, instemmen 
met onderstaande beslispunten en beslispunt 1. ter vaststelling te brengen van 
Algemeen Bestuur op 30 juni 2021:
1. In te stemmen met het positieve resultaat over 2020 ad € 3.500 en dit resultaat toe 

te voegen aan de algemene reserve.
2. Kennisnemen van het Sociaal Jaarverslag 2020 (bijlage 4).
3. De Jaarstukken 2020 samen met de grafische weergave ervan en de voorgestelde 

resultaatbestemming voor een zienswijze te versturen aan de deelnemende 
gemeenten.

4. In te stemmen met het versturen van Hoofdstuk 4 van dit concept aan de 
deelnemende gemeenten, als voorlopige Jaarrekening 2020, ten behoeve van hun 
paragraaf verbonden partijen.

Toelichting Marie-Louise van Schaijk vertelt dat de accountant geen bijzonderheden heeft 
geconstateerd en een goedkeurende verklaring te verwachten is. Het resultaat wordt in 
overleg met de accountant bijgesteld met €117.000 naar circa €3.500. Gezien het 
geringe resultaat en de administratieve lastendruk bij een verdeling over de gemeenten, 
wordt voorgesteld deze ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.
Voor de raden wordt een infographic van de jaarstukken opgesteld.
Henk Hellegers ziet erg grote voordelen bij opleiden, trainen en oefenen. Wat zijn de 
effecten van het inlopen van die achterstanden voor de komende jaren? 
Marie-Louise van Schaijk, wij verwachten marginale effecten, omdat bijvoorbeeld het 
oefenen door vrijwilligers niet kan worden ingelopen. 
Jack Mikkers wil graag dat VRBN en de GGD de opbrengst van Corona-meerkosten 
beide op dezelfde manier afhandelen. Marie-Louise, Wim en Thérèse waarschuwen dat 
de orde grootte en doelformulering heel anders is en daarom niet vergelijkbaar is. 
Teun van Deijck stelt dat de techniek dezelfde is.
Jack Mikkers constateert dat de voordelen die ontstaan t.z.t. ten gunste van de 
deelnemende gemeenten zullen komen. Het advies van de adoptieambtenaren zal 
worden overgenomen, dus eerst bezien of er geen corona-effecten meer moeten worden 
opgevangen in 2021 alvorens het vrij te laten vallen.

7. Programmabegroting 2022

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. De Programmabegroting 2022 voor zienswijze te versturen aan de deelnemende 

gemeenten.
3. De Programmabegroting 2022 – met inachtneming van de uit te brengen zienswijzen 

– ter besluitvorming te agenderen voor de AB-vergadering van 30 juni 2021.
Toelichting Marie-Louise van Schaijk, deze Programmabegroting 2022 is het vervolg op de 

Kadernota 2022. Er zitten t.o.v. het Beleidsplan 20-23 geen bijzonderheden in.
Jack Mikkers, de wijze waarop er over herindelingen wordt gesproken wordt anders 
beleefd bij de raden, graag de tekst aanpassen.
Jack Mikkers vraagt zich af of het verstandig om in 2021 drie evaluaties uit te voeren, nl. 
corona, de evaluatie van de Wvr en de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan 20-23.
Marie-Louise van Schaijk, in deze tussentijdse evaluatie is ook ruimte voor 
beleidsbijstellingen en duiden van aandachtpunten uit de andere evaluaties. Daarnaast 
hebben we de raden toegezegd om hen halverwege de beleidsperiode een beeld te 
geven.  
Willemijn van Hees vraagt dat de VR de verwachtingen van de raden goed managet. Het 
hoeft geen uitgebreide rapportage te worden.
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Jack Mikkers, vat samen dat de vorm van een tussenbericht ons meer kan helpen dan 
een uitgebreide evaluatie.

8. Coronacrisis zelfevaluatie 2020

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 
1. kennis te nemen van de Zelfevaluatie 2020 Coronacrisis.

Toelichting Henk Hellegers vindt het document lastig te lezen; het is ook niet erg bestuurlijk. Zitten 
hier nu punten in die voor ons bestuurlijk van belang zijn, ook omdat de coronacrisis nog 
niet voorbij is.
Marie-Louise van Schaijk het stuk is vooral bestemd voor de inspectie ter vervanging 
van de systeemtest. Dat is de reden van dit gedetailleerde rapport, in lijn met de wijze 
van rapporteren aan de inspectie. We hopen dat de inspectie er tevreden mee is.
We nemen de 7 ideeën en verbeteringen, die zijn genoemd in de voorloper, mee voor in 
de toekomst. Bestuurlijke leerpunten zijn ook in de artikel-40-evaluaties met de raden 
aan de orde geweest.

7. Rondvraag en sluiting

Willemijn van Hees wil in plaats van de inhaalslag op oefenen voor het GBT en het RBT ook inhoudelijke 
voorbereiding voor deze trainingen. Denk bijvoorbeeld aan een stukje basiskennis wet WPG, zodat we 
beter voorbereid zijn in de theoretische verhoudingen in de GBT’s. Het is goed om hier in een volgend 
DB over door te praten.

Jack Mikkers, n.a.v. de rellen in den Bosch op 25 januari jl. bleek onder meer uit de evaluatierapporten 
van het COT dat het gemeentelijk informatiemanagement een aandachtspunt is bij een onverwacht 
incident zoals op 25 januari. Informatiemanagement is bij deze wijze van crisisafhandeling niet als een 
standaardproces ingeregeld. De analyse van de beschikbare informatie vindt hierdoor minder 
gestructureerd plaats. Hij vraagt zich af of dit beter regionaal te organiseren is (in plaats van iedere 
gemeente voor zich), zonder dat er een grip-structuur actief is. Marie-Louise van Schaijk zal nagaan wat 
we hierin kunnen betekenen.
Wobine Buijs suggereert de COT-rapporten van de rellen in Eindhoven en den Bosch te delen met het 
AB. Jack Mikkers: de rapporten zijn openbaar dus prima voorstel. 

Jack Mikkers sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 9 juni 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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