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Verslag Dagelijks bestuur

agp 2c

Vergaderdatum : 9 juni 2021 Aanvangstijd : 11:00 uur
Steller : A. Hellings Locatie : 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, M. Jacobs, A. Bijl, P. Jonker, C. Pors, en A. Hellings 
(verslag).
Rosemarijn Loggers (bij agp. 11) 

Afwezig (met bericht van verhindering)
-

1. Opening en vaststellen agenda
Jack heet Alexander Bijl en Mario Jacobs welkom. Mario de dijkgraaf Aa & Maas stelt zich voor.
Jack vraagt of hij als adviseur van het DB zijn inzichten met het DB wil delen aangaande verdroging en 
vernatting en zijn visie op de coronacrisis.
Ook Alexander de officier van justitie in Oost-Brabant (voorheen in Rotterdam) stelt zich voor.

2. Concept besluitenlijst DB 14 april 2021

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit de Besluitenlijst van het overleg van 14 april 2021 vast te 
stellen.

Toelichting Marie-Louise vertelt dat de accountantscontrole is afgerond. De accountant is 
voornemens een goedkeurende verklaring af te geven voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. 
De controle heeft wel veel langer geduurd, omdat dit het 1e controlejaar is voor de 
nieuwe accountant. In afstemming met de accountant zijn de meerkosten met hen 
gedeeld, ieder de helft. Voor 2021 maken we goede afspraken en gaat de controle het 
tweede jaar -verwachten we- soepeler te verlopen.

3. Mededelingen

Bestuur
Taakdifferentiatie brandweer
De concrete vraag is: Hoe pas je de Europese deeltijdrichtlijn toe op brandweervrijwilligers.
Henk de BAC-brandweer adviseert het VB zich uitsluitend te richten op bouwsteen 1.
Jack zal dit standpunt uitdragen in het VB.

Veiligheidsregio / Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Marie-Louise tot op heden zijn er voor het Rekeningresultaat van 2020 en de Programmabegroting 2022 
vier zienswijzen binnengekomen. Één daarvan was kritisch over de inzet van extra middelen voor de 
realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

I.v.m. het verzoek van Willemijn over een training basiskennis t.b.v. deelname aan het RBT/GBT zal aan 
de bestuurders de ‘bestuurlijke menukaart 2021-2022’ worden toegezonden. Dit is een overzicht van de 
beschikbare trainingen voor bestuurders.
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In de VD van 27 mei jl. stond het COT-rapport over de ongeregeldheden Den Bosch 25 januari 2021 op 
de agenda. Daarbij was de betrokkenheid van de Veiligheidsregio bij de opvolging van het COT-rapport 
door de driehoek ’s-Hertogenbosch aan de orde. Dit wordt uitgewerkt.
Jack, het systeem van VRBN heeft ons als driehoek geholpen. De zoektocht is hoe we als driehoek met 
dat systeem willen omgaan.
Wobine, in Oss gebruik ik de BOB-structuur.
Marie-Louise, Oss creëert sneller een GBT, dus breder beeld dan via driehoek.
Wim dat doen wij in Cuijk ook, soms is dat een mini-GBT. Bij project-X hebben we ook verbreedt, daarbij 
signaleer ik dat de rol van SGBO en/of het ROT dan wel een probleem is.
Henk, in Uden bepalen we eerst wie we aan tafel willen hebben en kiezen vervolgens hoe we 
opschakelen.
Manon, als Politie vinden wij als organisatie vaak de formele stap, de logische stap. Maar ik wil ook wel 
zoeken naar hoe het flexibeler kan. Persoonlijk ben ik benieuwd hoe wij omgaan met de zojuist 
geschetste verschillen in structuur.
Alexander, geeft aan dat het verschil voor het OM niet veel uitmaakt. Flexibilisering is oké.

GHOR
Thérèse, we wachten nu op de opdrachtbrief van de minister over de verwachte rol de van de 
GGD/GHOR in de inhaalzorg, i.v.m. uitgestelde zorg vanwege de coronacrisis. 
Jack signaleert dat het Roaz n.a.v. de crisis wakker is geworden en dat het Ronaz is opgericht. Hoe gaat 
het nu verder.
Thérèse het Ronaz blijft bestaan en we bezien hoe beide organen actief kunnen blijven.

Wim wil graag het signaal neerleggen dat er in Midden- en West-Brabant discussie is ontstaan over het 
feit dat de GGD HvB niet congruent is met andere relevante regionale organisaties. Zijn verwachting is 
dat die discussie vanuit MWB met ons zal worden aangezwengeld.
Thérèse adviseert eerst de evaluatie van de coronacrisis af te wachten.
Jack vindt dat een goed idee.
Marie-Louise stelt voor dit signaal in het iRBT te bespreken.

Brandweer
Caspar vertelt dat de slagkracht en de capaciteit voor natuurbranden een zorgpunt is. We gaan dit in 
Zuid-6-verband gezamenlijk oppakken, om de bestrijding samen vorm te geven.
Caspar meldt dat er verder wordt gegaan met interregionale KVT i.s.m. Limburg-Noord en Gelderland-
Zuid. Dit is vooral van invloed op oostelijk deel van de posten.

4. Ingekomen en uitgegane stukken t/m 1 juni 2021

Besluit v.k.a.
Toelichting -

5. Corona hotspot

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In afwijking van de gebruikelijke bewaartermijnen, zoals genoemd in de “Selectielijst 

voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020”, de coronacrisis als ‘archief-
hotspot’ vast te stellen, met als doel relevante digitale archiefbescheiden over deze 
crisis van de Veiligheidsregio Brabant-Noord permanent te bewaren.

Toelichting Verzoek: mededeling in algemeen bestuur i.v.m. oproep VNG tot aanwijzing coronacrisis 
als ‘archief-hotspot’. Bevorderen dat dit bestuurlijk bekend is.

6. Afwijken bewaartermijnen adviezen Risicobeheersing

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
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1. Op grond van het Archiefbesluit 1995, artikel 5 sub e te besluiten de 
bewaartermijnen van onderstaande procestypen uit de selectielijst pas in te laten 
gaan als het gebouw niet meer bestaat:

a. 12.1 Toezicht/controle houden brandveiligheid;
b. 21.1 Advies verstrekken t.b.v. vergunningverlening en handhaving;
c. 21.1.2. Adviezen en aanbevelingen richting bedrijven brandveiligheid.

Toelichting -

7. Voortgang verbeterplan informatiebeheer 2018-2022

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaand beslispunt en dit voorstel 
ter kennisname te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 30 juni 2020:
1. Kennisnemen van en instemmen met de voortgangsrapportage informatiebeheer 

2018-2022 d.d. 9 april 2021.
Toelichting -

7a. Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Brabant Dagblad

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande beslispunten:
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften inzake bezwaar Brabants Dagblad 

tegen het besluit van 22 december 2020 op een verzoek om informatie op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur overnemen voor wat betreft de onderdelen 
Whatsapp-berichten en conceptbrief over economische gevolgen van corona en het 
bezwaar voor deze onderdelen ongegrond te verklaren;

2. Het advies van de commissie niet overnemen voor wat betreft het oordeel dat het 
iRBT geen intern beraad zou zijn;

3. Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaren voor zover het zich richt op de 
weigeringsgrond onevenredige benadeling (art 10, lid 2, onder g Wob) met 
betrekking tot het verstrekken van de verslagen van het iRBT;

4. De verslagen iRBT op grond van artikel 11, lid 1 verstrekken met uitzondering van 
de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen die niet in niet tot personen 
herleidbare vorm kunnen worden verstrekt;

5. De voorzitter de brief beslissing op bezwaar laten afwikkelen, deze brief zal in lijn 
met de voorgaande punten worden opgesteld.

Toelichting Akkoord, met de bedoeling dat de verslagen zo transparant als mogelijk worden 
vrijgegeven.

8. Asielketen en crisisnoodopvang

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met onderstaand beslispunt en dit voorstel 
ter kennisname te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 30 juni 2020;
1. Kennisnemen van het provinciaal plan Provincie Noord-Brabant, Uitvoeringsagenda 

Flexibilisering Asielketen.
Toelichting Jack de aanleiding voor provinciaal plan is de ervaring met de problemen rondom de 

crisisnoodopvang in 2015. Er staat ook politieke spanning op.
Marie-Louise de provincie wil met haar plan voorkomen dat het tot crisisnoodopvang 
komt. Maar mocht het toch gebeuren dan willen we voorbereid zijn. Vorig jaar is de 
landelijk handreiking voor crisisnoodopvang niet verspreid omdat er eerst een plan om 
crisisnoodopvang te voorkomen zou worden opgesteld.
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Manon in het bestuurlijk overleg overlast asielzoekers is vastgesteld dat de politie geen 
voorstander is voor de vorming van een nationaal team dat staat nu nog steeds in het 
plan.
Alexander zegt dat het OM er hetzelfde instaat als de Politie.
Marie-Louise zal bij Harrie Timmermans en Robby Brekelmans informeren waarom het 
nationaal team nog staat vermeld.
N.B. bij navraag bij de provincie is gebleken dat deze tekst per ongeluk in het rapport 
was blijven staan. Het AB zal de gecorrigeerde versie ontvangen.

9. Verkenning van regionale regie op bevolkingszorg en crisiscommunicatie (ihkv 
wetsevaluatie)

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatiepunten Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie uit 

het rapport van de commissie Muller;
2. De aandachtspunten uit de eerste verkenning voor kennisgeving aan te nemen en;
3. De landelijke ontwikkelingen te blijven volgen en waar nodig te implementeren.

Toelichting Marie-Louise is portefeuillehouder BZ in de taskforce wetsevaluatie van de RCDV en 
trekt hiervoor samen met Harrie op. Er mist nu nog een BAC-BZ.
Voor onze regio geldt dat wij al denken in de wij-vorm (VRBN en BZ samen), dat is nog 
niet in alle regio’s de praktijk. Dat laatste is een belangrijk aandachtspunt bij de 
verkenning van de regionale regie. Ook is het helpend als er een kwaliteitsniveau wordt 
verankerd, zowel als regionaal richtpunt als bij bovenregionale crises.
Daarnaast is er in onze regio een pilot gestart die mogelijk leidt tot één personele unie 
BZ waarin de gemeente den Bosch participeert.

10. Portefeuilles Bestuur Veiligheidsregio Brabant

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit kennis te nemen van de memo over de 
portefeuilleverdeling in het bestuur.

Toelichting Wobine zal de portefeuille Bevolkingszorg op zich nemen.
Henk is nog een half jaar beschikbaar, daarna zal er opnieuw naar de portefeuilles 
worden gekeken.

11. Samen duurzaam

Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Bevestigen van de ambities Samen duurzaam als stip op de horizon en de aanpak 

Samen duurzaam (programma)
2. Het delen van mogelijke tips en/of aanvullingen voor de (programma)organisatie
3. De presentatie ter informatie door te geleiden naar het Algemeen bestuur, begeleid 

met het voorstel om over een jaar in het AB concrete stappen te presenteren.
Toelichting Rosemarijn Loggers geeft een presentatie over het op te starten programma samen 

duurzaam.
Reacties
Wobine, onderschrijft de ambitie, erg goed om die te stellen. Ze adviseert de VR niet 
voorop te lopen bij innovaties, maar best practices toe te passen. Verder mist ze in 
verband de aard van de Veiligheidsregio in de inleiding een verwijzing naar de volgende 
ontwikkelingsdoelen:
nr. 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten, 
nr. 11. Duurzame steden en gemeenschappen en 
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nr. 17. Samenwerking en Partnerschappen voor de global goals. 
Ook de Brandweer en informatieveiligheid verdienen een toelichting in inleiding.
Henk vindt de ambitie ook mooi. Wel duidelijk maken hoe hoog je de lat wil leggen en hij 
wil de kosten graag in beeld, wat betekent dit voor menskracht en financiën. Roos 
herkent de behoefte, dit programma zal starten met meer inzicht verkrijgen en het 
streven is zoveel mogelijk binnen de begroting te werken.
Wim, goed verhaal en uiteraard blijft goede werking van primair proces cruciaal. Door 
verduurzaming ontstaan er nieuwe soort incidenten. Hoe gaan we hier mee om? Roos 
vertelt over de aanpak Veilige Energie Transitie, waarbij het gaat om advies vooraf en 
ook over repressieve aanpak.

Jack, ziet graag een koppeling met andere GR-en, om vanuit de gemeenten het 
ambitieniveau te kanaliseren.
Marie-Louise wij hebben als VR zelf dit initiatief genomen, gemeenten kunnen vanuit 
verlengd lokaal bestuur opdrachtgeven, uiteraard delen we als partners kennis.

Jack, verder is het goed om uit te zoeken wat de huidige footprint is van de Brandweer-
activiteiten i.r.t. haar specifieke taak.
Mario, het gebruikte bluswater is aandachtspunt want dat levert juist vervuiling op.
Caspar we moeten steeds een afweging maken tussen luchtvervuiling of watervervuiling 
en we proberen zo min mogelijk gebruik te maken van vervuilende schuimblusmiddelen.
Jack kaart vrijdag 11 juni a.s. in het VB de footprint brandweeractiviteiten aan.

12. Rondvraag en sluiting

Caspar laat weten dat het voorstel over de ORT voor de meldkamer wat is vertraagd in de afstemming 
met het GO en binnenkort digitaal ter besluitvorming zal worden aangeboden.
Jack Mikkers sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld na schriftelijke consultatie bij het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, 
d.d. 22 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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