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Geachte raad,
De betrokkenheid van de raad bij private en publieke samenwerkingsverbanden (verlengd lokaal
bestuur) is bij meerdere gemeenten onderwerp van onderzoek en discussie. Wat hebben
gemeenteraden te zeggen over gemeenschappelijke regelingen? En hoe kun je met 19
gemeenteraden samen sturen op één organisatie? De bijgevoegde notitie “Gemeentelijke Kaders
Veiligheidsregio Brabant Noord”, geeft voor één gemeenschappelijke regeling, namelijk de
Veiligheidsregio Brabant Noord, een antwoord op deze vragen.
Wij vinden het van groot belang dat gemeenteraden zich uit kunnen spreken over wat zij belangrijk
vinden in de Veiligheidsregio en hebben daarom een groep beleidsambtenaren uit de regio gevraagd
hiervoor een kader te ontwikkelen. Deze ontwikkelgroep, bestaande uit medewerkers van 6
gemeenten, heeft deze opdracht uitgevoerd in samenwerking met de Veiligheidsregio. Er zijn aldus
concept-kaders geformuleerd voor de taken van de Veiligheidsregio die voor de raden en de burgers
die zij vertegenwoordigen, bijzonder van belang zijn. Deze kaders kunt u zien als opdrachten aan de
Veiligheidsregio om zaken op een bepaalde manier te regelen of accenten te leggen in de uitoefening
van taken en bevoegdheden op het gebied van brandweerzorg c.q. fysieke veiligheid.
Het overleg in de ontwikkelgroep is voor de Veiligheidsregio aanleiding geweest om van de
omvangrijke actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel een samenvatting te maken en voor iedere
individuele gemeente een pagina op te nemen om de specifieke risico’s per gemeente beter
inzichtelijk te maken. U ontvangt deze stukken van de Veiligheidsregio. Daarmee levert de
Veiligheidsregio een goede bijdrage aan het verbeteren van de betrokkenheid van de raden.
De ontwikkeling van dit kader is een uniek experiment van de gemeenten uit onze regio. Nog nergens
anders is de vraag “hoe kunnen gemeenteraden beter betrokken worden bij de Veiligheidsregio”, op
deze manier ingevuld.
Na terugkoppeling in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio, bieden wij u deze concept-kaders
aan. In de inleiding leest u meer over de manier hoe u deze kunt gebruiken. De kaders zijn bedoeld
om een uniform draagvlak bij de 19 raden te creëren. Wij geven u in overweging deze kaders ook te
beschouwen als de doelen voor de brandweerzorg, die de raad op grond van artikel 3a van Wet
Veiligheidsregio’s eens in de vier jaar dient vast te stellen. Iedere gemeente is hierin uiteraard vrij.
U wordt in de gelegenheid gesteld op de concept-kaders te reageren. Wij laten het aan elke gemeente
over om zelf te bepalen wie er op de concept-kaders reageert: het college van B&W, de
Raadscommissie of de Gemeenteraad. Reacties op deze concept-kaders kunt u tot uiterlijk 15 mei

2015 toesturen aan mr. H.W.H.M. (Huub) van de Langerijt, h.vandelangerijt@s-hertogenbosch.nl. Na
verwerking van de reacties bieden we u een definitieve tekst aan. We hopen dat die vervolgens door
19 raden wordt vastgesteld.
Wij hopen hiermee een beleidsinhoudelijke bijdrage te leveren, waar zowel de gemeenteraden als de
Veiligheidsregio baat bij hebben.

Hoogachtend,
Coördinerend burgemeester verlengd lokaal bestuur,

Drs. W. J. L. (Wobine) Buijs- Glaudemans
Burgemeester Oss

Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsdirectie,

Mr. drs. I.A.M. (Irma) Woestenberg
Gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch

