Verslag Algemeen bestuur
30 juni 2021
Steller : A. Hellings

9:30 uur
Locatie : Uden, Markt 145, Raadszaal

Vergaderdatum :

Aanvangstijd :

AGP 2a

Aanwezig
J. Mikkers (voorzitter), W. Buijs-Glaudemans, H. Hellegers, W. Hillenaar, W. van Hees, M. Moorman
(digitaal aanwezig), C. van den Elsen, K. van Soest, R. van Meygaarden, M. Bakermans, C. van Rooij,
A. Walraven, R. van de Mortel, M. van Schaijk, T. Claassen, M. van Rosmalen, A. Bijl, M. Jacobs,
M. Peeters, C. Pors en A. Hellings (verslag).
R. Loggers (ivm agp 12)

Afwezig (met bericht van verhindering)
T. van Asseldonk, M. Fränzel, H. Looijen
1.
Opening en vaststellen agenda
Dhr. Mikkers opent de vergadering en heet Alexander Bijl en Mario Jacobs welkom. Mario de dijkgraaf Aa
& Maas stelt zich voor. Ook Alexander de officier van justitie in Oost-Brabant (voorheen in Rotterdam)
stelt zich voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2a.

Concept Verslag AB 24 maart 2021

Besluit
Toelichting

2b.
2c.

Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 14 april 2021
Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 9 juni 2021

Besluit
Toelichting

3.

Het Algemeen Bestuur besluit het verslag ongewijzigd vast te stellen.
-

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van bovengenoemde besluitenlijsten van
het dagelijks bestuur.
-

Mededelingen

Bestuur
Terugkoppeling regulier Veiligheidsberaad (VB),
 Taakdifferentiatie brandweer
Dhr. Mikkers, er is in het AB al vaker gesproken over de taakdifferentiatie van de brandweer. In het VB is
er een hele discussie ontstaan. In het verleden heeft professor Verburg geconstateerd dat om
vrijwilligheid te behouden er of een gelijkwaardigheid in bezoldiging (arbeidsvoorwaarden) of een
differentiatie moet plaatsvinden tussen de groepen brandweermensen.
Daarom is de denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht, onder voorzitterschap van dhr. Kolff en
waar ook dhr. Depla deel van uitmaakt.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer –naast het advies van dhr. Verburg– om advies van andere juristen
gevraagd om zeker te weten of het uitwerken van alle bouwstenen wel echt nodig is. En Minister
Grapperhaus heeft toegezegd nu geen onomkeerbare besluiten te nemen.
Gelukkig is er inmiddels ook voor gekozen om het standpunt van o.a. onze regio toch over te nemen en
alleen verder te gaan met bouwsteen 1 waarbij er alleen onderscheid wordt gemaakt tussen

verplichtingen zoals kazernering en consignering versus vrije instroom. En er geen onderscheid wordt
aangebracht in taken. Bouwsteen 2, 3 en 4 vinden dus geen doorgang.
Verder heeft het VB de opdracht verstrekt voor het inrichten van een stuurgroep ‘toekomstbestendig
brandweerstelsel’. De opdracht daarvoor moet nog worden verkend en beschreven.
Dhr. van de Mortel vraagt of de burgermeesters iets moeten doen om de vrijwilligers te informeren.
Dhr. Pors geeft aan dat de vrijwilligers tot op heden goed zijn geïnformeerd, we hebben daar veel tijd en
energie in gestoken. Dat blijkt ook uit het groot aantal vrijwilligers uit onze regio dat heeft deelgenomen
aan de enquête over de taakdifferentiatie. Nu is het wel nog zaak dat ze goed worden geïnformeerd over
de keuzes die nu zijn gemaakt in het VB. Het VB zal daarover een brief aan de Veiligheidsregio’s sturen.
 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
N.a.v. de evaluatie heeft het Kabinet een 1e reactie gegeven op het rapport. De minister wil de uitwerking
van de kernadviezen uit de evaluatie programmatisch aanpakken, de verwachting is dat dit zo’n 2 á 3
jaar zal duren. Het VB heeft 7 thema’s onderscheiden, per thema wordt verkend wat de (bestuurlijke)
consequenties zijn van de aanbevelingen voor de VR's en bezien op welke wijze de kernadviezen
ingevuld kunnen worden.
 Goed werkgeverschap na dienstongeval
In de loop van de tijd is gebleken dat de dekking van de ongevallenverzekering bij de brandweer niet
altijd aansluit bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als de medewerker hebben.
Om een landelijke lijn voor een andere manier van verzekeren te realiseren is het project
Risicomanagement en Verzekeringen opgestart.
Coronacrisis als ‘archief-hotspot’ (oproep VNG)
Dhr. Mikkers roept de AB-leden op om gehoor te geven aan de oproep van de VNG om de Coronacrisis
in hun gemeenten als ‘archief-hotspot’ vast te stellen.
Coronacrisis
Er zullen veel verschillende evaluaties van de crisis plaatsvinden. Ook staat er een interview gepland van
de Onderzoeksraad met de 3 Brabantse burgermeesters.
Meldkamer
Twee weken geleden is er in het directieteam Meldkamer Oost-Brabant gesproken over een evaluatie en
een aanvullend verbeterplan voor ICT i.v.m. de aanhoudende verstoringen op de meldkamer. Er vinden
regelmatig verstoringen plaats, 3 weken geleden was er een grote verstoring in de systemen en ook nu
zitten we opnieuw in een verstoring van de telefonie, dat gaat zeker een aantal dagen duren. We maken
gebruik van fall-back methodes en werken gedeeltelijk via Rotterdam. De continuïteit van de meldkamer
is in het geding. En werken vanuit Rotterdam vraagt en doet veel bij het personeel.
Mw. van Hees is dit voor inwoners merkbaar? Mw. van Schaijk op dit moment niet, calls van inwoners
komen binnen en de communicatie met de operatieën kan plaatsvinden.
Mw. van Hees ik vind dat wij als AB ook wel kunnen stellen dat we bereid zijn een (financiële) bijdrage te
leveren mocht dat nodig zijn. En ook graag vanuit het AB complimenten voor al het personeel voor hun
inzet en flexibiliteit.
Mw. Buijs wil weten of er op de juiste plaatsen verantwoordelijkheid wordt genomen.
Mw. van Schaijk en mevr. Van Rosmalen danken het bestuur voor de steun en vertellen dat de
governance weliswaar ingewikkeld is, maar dat de lijnen goed lopen en dat de urgentie bij LMS wordt
gevoeld. Prioriteit ligt nu bij het verhelpen van de storing en dan bij het doen van een ketenanalyse met
specifieke aandacht voor MKOB/Den Bosch.
Dhr. Pors vult aan dat steun voor het personeel zeer wordt gewaardeerd, incl. het begrip voor
niet-standaard werkwijzen en pragmatische oplossingen die nu soms moeten worden gekozen om de
continuïteit te waarborgen.
N.B. De genoemde verstoring van de telefonie is inmiddels verholpen. Sinds zaterdagochtend 3 juli jl. is
de meldkamer op de eigen locatie weer volledig operationeel.
Veiligheidsregio
Mw. van Schaijk laat weten dat eind 2021 de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan
‘samen veiliger’ ’20-’23 zullen worden gepresenteerd.
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Brandweer
Natuurbranden
Dhr. Pors vertelt dat de slagkracht en de repressieve capaciteit voor natuurbranden een landelijk
zorgpunt is. We gaan dit in Zuid-6-verband gezamenlijk oppakken, om de bestrijding samen vorm te
geven. We gaan een natuurbrandbestrijdingssamenwerking oprichten, dat naar verwachting in 2022
operationeel is.
Vanuit de Provincie Noord-Brabant geeft dhr. Brekelmans aan dat de rol van de terreinbeheerder
centraal moet komen te staan om natuurbranden nog te kunnen beheersen.
N.a.v. het onderzoek “De Peel in Brand” kwam er een aanbeveling om te gaan werken aan een
normenkader (net als bij hoogwater) voor natuurbeheer & -inrichting en dat gaan we ook doen. Er vinden
gesprekken plaats tussen LNV, J&V, terreinbeheerders, Brandweer Nederland, provincies en
veiligheidsregio’s. Vanuit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland zijn er afvaardigingen
(kabinet CdK’s en portefeuille natuur). Namens de drie Brabantse veiligheidsregio’s sluit dhr. Bandsma
van VRBN aan.
Onze insteek is om op hoofdlijnen een gezamenlijke basis te vinden voor de toekomst van
natuurbrandbeheersing waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid helder is. Dit gesprek verloopt
voorspoedig. LNV wil samen met de provincies en Brandweer Nederland gaan werken aan borging van
de verantwoordelijkheid en de uitvoering van natuurbrandbeheersing in het beheer en de inrichting van
natuurgebieden.
Ghor
Inhaalzorg
Door Corona zijn er vooral in de ziekenhuizen achterstanden ontstaan in de reguliere zorg, deze zorg
moet worden ingelopen (inhaalzorg). VWS komt in het najaar met een landelijk kader. We willen niet
terug naar de oude manier van werken en zullen bijvoorbeeld i.o.m. het ROAZ de ligtijd in het ziekenhuis
verkorten i.s.m. het RONAZ. De landelijke monitor blijft en ook de rol van de DPG blijft een plek houden.
We verwachten een mooie brief van de Minister van VWS over de inzet van de zorg.
Het AB wil weten hoe het met de doorzettingsmacht van de DPG zit. En waarom de inhaalzorg pas in het
najaar start.
Mw. Claassen in de zomer houden we eerst even een pas op de plaats voor de medewerkers.
De doorzettingsmacht van de DPG komt vanuit de voorzitter van de Veiligheidsregio, indien het wordt
gezien als verlengstuk van de gezondheidscrisis en met het perspectief van continuïteit van zorg.
Dhr. Bakermans, gaat de keten van de zorg ook structureel veranderen?
Mw. Claassen, VWS wil de DPG-en daar een rol in geven, maar het vraagt wel om een lange adem.
Dhr. Mikkers, we zetten erop in dat ROAZ/RONAZ wordt gecontinueerd.
4.

Ingekomen en uitgegane stukken t/m 8 juni 2021

Besluit
Toelichting

5.

Memo menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing

Besluit
Toelichting

6.
Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit om de ingekomen en uitgegane stukken voor
kennisgeving aan te nemen.
-

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de Memo menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen
crisisbeheersing.
-

Voortgangsrapportage Verbeterplan informatiebeheer 2018-2022
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage informatiebeheer 2018-2022 d.d.
9 april 2021.
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Toelichting

7.

Asielketen en crisisnoodopvang

Besluit

Toelichting

8.

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.
-

1e Begrotingswijzing Programmabegroting 2021

Besluit

12.

Het Algemeen Bestuur besluit –in afwijking van het voorstel–:
1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen.
2. Het voordelig resultaat over 2020 van € 3.389 toe te voegen aan de Algemene
reserve van de veiligheidsregio.
3. Kennis te nemen van de infographic jaarverantwoording 2020.
4. Kennis te nemen van het Sociaal Jaarverslag 2020.
5. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2020.
Het accountantsverslag was ondertussen ontvangen en is toegevoegd als beslispunt 5.

Programmabegroting 2022

Besluit

11.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot
resultaatbestemming 2020 en de concept-programmabegroting 2022
Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingediende zienswijzen ad 1.
Mw. van den Elsen heeft begrip voor de toelichting en zal dit aan de raad van Boekel
overbrengen.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020

Besluit

10.

Het Algemeen Bestuur besluit –in afwijking van het voorstel– kennis te nemen van:
1. het provinciaal plan Provincie Noord-Brabant, Uitvoeringsagenda Flexibilisering
Asielketen;
2. het voornemen dat er een praktische uitwerking van crisisnoodopvang in een
crisisstructuur wordt voorbereid.
Beslispunt 2 is relevant voor VRBN en daarom toegevoegd.

Zienswijzen gemeenten Resultaatbestemming 2020 en Programmabegroting 2022

Besluit

9.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e begrotingswijziging 2021 inclusief de toevoegingen/wijzigingen in het
investeringsplan vast te stellen.
-

Samen duurzaam
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen 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;
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Toelichting

3. Over een jaar in het Algemeen Bestuur concrete stappen te presenteren.
Mw. Loggers geeft een presentatie over het programma ‘samen duurzaam’ en geeft een
toelichting op de 5 ambities:
1. samen voor de toekomst
2. fossielvrij en schoon
3. gezond en circulair
4. groen en in balans
5. schoon en slim
De ambities zijn tot stand gekomen met een brede groep mensen binnen de organisatie
en ook samen met de GHOR.
Diversiteit, vitaliteit en op termijn inclusiviteit van en voor medewerkers vallen ook onder
de paraplu van dit programma.
We kijken o.a.
 naar terugbrengen van het gebruik van fossiele energie door aanbrengen van
energiebesparende maatregelen, meer zonnepanelen en samenwerking met de
gemeenten in de regio bij de aanbesteding van groene energie
 naar slimme en schone mobiliteit door het stimuleren van tijd en plaats
onafhankelijk werken en mee te liften op de landelijke aanbesteding van
elektrische dienstauto’s,
 naar andere duurzaamheidsinitiatieven zoals afvalscheiding en het opslaan van
regenwater voor schoonmaak en wellicht voor bluswater.
Ook leveren we als organisatie een bijdrage aan een veilige energietransitie in de regio
door het goed opleiden van onze hulpverleners, leveren van advies en bewustwording
van burgers binnen het programma veilige energietransitie.
Op dit moment vindt er een netwerksessie duurzaamheid van alle VR’s plaats.
Onderwerp van gesprek is onder andere de behoefte aan het meten van de huidige CO2
footprint van de brandweerorganisaties (nulmeting). Dit past bij de behoefte van VRBN
om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de organisatie en dit te monitoren.
Dhr. Mikkers vraagt of de AB-leden misschien tips hebben voor dit programma. Goed
dat er landelijk behoefte is aan een nulmeting binnen de brandweer. Mw. Loggers geeft
aan dat het nog wel lastig zal zijn om een nulmeting bij de verschillende VR’s (landelijk)
op dezelfde wijze uit te voeren.
Mw. Buijs complimenteert de programmamanager met de inzet en kwaliteit van de opzet
van dit programma. De overige AB-leden stemmen daarmee in.

13.
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt. Dhr. Mikkers sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
d.d. 3 november 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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