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Inleiding
Wat hebben gemeenteraden te zeggen over Gemeenschappelijke Regelingen? En hoe kun je
met 19 gemeenteraden samen sturen op één organisatie? Deze notitie “Gemeentelijke Kaders
Veiligheidsregio Brabant Noord” wil voor één gemeenschappelijke regeling, namelijk de
Veiligheidsregio, een antwoord geven op deze vragen.
Het Kader is een set uitspraken van alle gemeenteraden uit Noord Oost Brabant, waarmee zij richting
willen geven aan het beleid van de Veiligheidsregio. Het Kader kan worden gezien als:
- De algemene uitgangspunten van de gezamenlijke gemeenteraden voor de regionale taak
van de veiligheidsregio
- Een stuurmiddel voor de gemeenteraden: een boodschap aan hun eigen vertegenwoordiger in
het bestuur van de veiligheidsregio: “hou bij het besturen van de Veiligheidsregio rekening
met deze uitgangspunten van de gemeenteraad”
- Een toetsingskader voor de beoordeling van (concept-)documenten die de Veiligheidsregio
aan de gemeenteraden moet voorleggen.
Aan alle raden van de gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gevraagd in te
stemmen met dit gemeenschappelijke Kader.
Doel: gemeenteraden in een meer sturende rol!
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. Het is de eerste keer dat gezamenlijke gemeenteraden een eigenstandige
invulling geven aan een sturende rol van gemeenteraden naar een Gemeenschappelijke Regeling in
het algemeen en naar de Veiligheidsregio in het bijzonder. Het kan de start zijn van een ontwikkeling
naar een rijkere invulling van de rol van raden naar andere Gemeenschappelijke Regelingen. Het kan
er ook toe leiden dat gemeenteraden en Veiligheidsregio een meer gemeenschappelijke opdracht
gaan voelen om de fysieke veiligheid in de regio invulling te geven. Misschien is een
gemeenschappelijk plan over 4 jaar een mooie vervolgstap in het proces. Maar nu eerst deze eerste
stap.
Gemeenschappelijke regeling
De Veiligheidsregio is een (verplichte) gemeenschappelijke regeling (GR), een samenwerkingsvorm
waarin 19 gemeenten hun taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en
brandweerzorg hebben ondergebracht. Bij gemeenschappelijke regelingen worden
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van één gemeente overgeheveld naar een
samenwerkingsconstructie van meerdere gemeenten. Omdat de taken van de aldus gevormde GR
wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, wordt de GR ook wel “verlengd lokaal
bestuur” genoemd.
Gemeenteraden kunnen kaders stellen voor hun gemeente: beleidsplannen vaststellen, begrotingen
vaststellen, verordeningen vaststellen. Bij gemeenschappelijke regelingen ligt dat anders. Het bestuur
van een gemeenschappelijke regeling stelt het beleid van de GR, de begroting en de rekening vast;
het bestuur controleert ook de uitvoering. Het Kader is dus een ander type kader dan gemeenteraden
gewend zijn in hun eigen gemeenten.
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Gemeenteraden hebben ten opzichte van alle gemeenschappelijke regelingen de volgende sturende
taken:
- Jaarlijks inbreng te leveren voor de begroting van de GR in de vorm van een zienswijze.
- Jaarlijks in de gemeentebegroting te voorzien in de benodigde financiële middelen voor de
GR.
De Gemeenteraden hebben een controlerende taak. Gemeenteraden kunnen hun eigen college ter
verantwoording roepen voor hun inbreng in het bestuur en het besturen van de GR en kunnen, via
hun eigen bestuurders, ook controle uitoefenen op de handel en wandel van de GR..
Wet Veiligheidsregio’s
Voor de sturing op de Veiligheidsregio gelden naast de algemene regels van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen, ook de bepalingen uit de specifieke Wet Veiligheidsregio’s. De
regels laten zich als volgt samenvatten:
- De Burgemeester heeft het gezag bij brand en ongevallen en is verantwoordelijk voor de
aanpak als zich in de gemeente een ramp of crisis voordoet.
- Het College is verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Colleges hebben de plicht gekregen
daartoe een gemeenschappelijke regeling op te richten.
- De Gemeenteraden hebben de wettelijke taak
o Eenmaal per vier jaar inbreng te leveren voor het Regionale Risicoprofiel
o Eenmaal per vier jaar Inbreng te leveren voor het Regionale Beleidsplan
o Eenmaal per vier jaar de doelen voor de Brandweerzorg voor hun gemeente vast te
stellen
Positionering van het Kader: van volgend naar sturend
De meeste “sturende” taken van de gemeenteraad zijn eigenlijk “volgende” taken. Immers:
gemeenteraden worden geacht te reageren op voorstellen van de Veiligheidsregio. Ook de
controletaak is niet direct; er is een getrapte relatie. Gemeenteraden hebben moeite met deze
beperkte rol. Uiteindelijk is veiligheid van de bewoners wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid en
zijn gemeenten wel financieel verantwoordelijk voor de Veiligheidsregio.
Ook de wetgever realiseert zich dit. Bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s is door de Minister
gesteld dat de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de VR zou moeten worden vergroot. De
manier waarop dat moet gebeuren is echter niet ingevuld.
Dit Kader wil een verbetering en verrijking zijn van de rol van de raad. Het Kader is allereerst een
eigenstandig document van de raden en doet sturende en samenhangende uitspraken. Het is naar de
Veiligheidsregio toe geen formeel document maar wel een document waarmee de Veiligheidsregio
rekening moet houden. Het Kader kan door de raden immers worden gebruikt voor de toetsing van
documenten die aan de gemeenten worden voorgelegd én voor de toetsing van de wijze waarop
vertegenwoordigers van de gemeente in het bestuur van de Veiligheidsregio te werk gaan.
Het Kader is in de tweede plaats een integrerend document. Het positioneert de gemeenteraad ten
opzichte van alle regionale taken van de Veiligheidsregio. De losse onderdelen “inbreng bij
risicoprofiel”, “inbreng bij beleidsplan“ en “vaststellen doelen Brandweerzorg” worden in één
samenhangend document van richtinggevende uitspraken voorzien. Het staat de gemeenten uiteraard
vrij om individuele wensen kenbaar te maken. Voor wat betreft het vaststellen van de doelen van de
brandweerzorg kan door dit document worden voldaan aan de wettelijke opdracht aan de
gemeenten.
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Voor wat betreft het risicoprofiel en het regionaal beleidsplan geeft het document uitgangspunten mee
aan de Veiligheidsregio.
Tenslotte wil het Kader een positieve impuls vormen voor de relatie tussen de gemeente en de
Veiligheidsregio. Er wordt een gezamenlijk beleidsmatig draagvlak voor het beleid van de
Veiligheidsregio gecreëerd, dat de Veiligheidsregio houvast en stabiliteit geeft bij de ontwikkeling van
deelplannen en bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. Het betrekt de gemeenten meer
bij de GR: de Veiligheidsregio wordt zo meer “van en voor de gemeente”.

Spoorboekje
Wij presenteren deze kaders als een soort spoorboekje: welke stations moeten we aandoen om ons
einddoel, minder slachtoffers, te bereiken. Dit einddoel is ons eerste kader (1), te bereiken door een
brandveiliger leven, ons tweede kader (2). Het leven brandveiliger maken door bewustwording en
zelfredzaamheid te vergroten en hierop toe te zien met handhavingsplannen, waarin de
veiligheidsregio en gemeenten samenwerken (3). Er wordt ingezet op reële risicoprofielen, die per
gemeente kunnen worden verbijzonderd (4) en met bewoners wordt gecommuniceerd over hoe
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gevaren te vermijden en over wat men zelf kan doen (5). Ook bij rampen en crises. De VR zorgt voor
goed opgeleide hulpverleners bij rampen en crises (6) en coördineert de voorbereiding door relevante
partners (nutsbedrijven, defensie etc.).
De GHOR regelt de inzet van netwerken van burgers en zorgprofessionals in een wereld die verandert
en waarbij de zelfredzaamheid in thuissituaties steeds belangrijker wordt (7). In hun advisering denkt
de VR mee met de gemeenten in een integrale afweging van belangen (8) en zorgt ervoor dat de
lokale verwevenheid van de brandweervrijwilligers met de lokale samenleving in stand blijft (9). De
financiering van de VR door de gemeenten verschuift met de jaren naar een bijdrage gebaseerd op
solidariteit en objectieve maatstaven (10) en een verbeterde communicatie en informatieverstrekking
door de VR gaat een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van de raden (11). Bij
ieder kader wordt een toelichting gegeven.

Relatie van de verschillende kaders ten opzichte van taken van de veiligheidsregio
Taken veiligheidsregio (op basis Wet veiligheidsregio’s):
1. Risico’s (kader 4,5,8)
a. Inventariseren
b. Adviseren
2. Adviseren brandweerzorg (kader 3,8)
3. Brandweer (kader 2,9)
4. GHOR (kader 7)
5. Rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandbestrijding (kader 6)
6. Meldkamerfunctie (geen kader, gaat uit GR)
7. Informatievoorziening tav 3 tm 6 (Kader 6)
8. Gemeenschappelijk materieel (geen kader, betreft bedrijfsvoering)
Kader 1 ziet op alle taken van de veiligheidsregio. We doen het in de basis voor minder
slachtoffers. Kader 11 ziet op de relatie van de raad met de veiligheidsregio.

Tijdlijn
Onderstaande tijdlijn geeft weer op welke momenten de gemeenteraden formeel betrokken worden bij
de Veiligheidsregio en hoe die momenten zich verhouden tot het Kader. Idealiter zou het Kader vooraf
moeten gaan aan de voorbereidingen in de Veiligheidsregio. Bij deze eerste poging om de
gemeenteraad in een proactieve rol te zetten, hebben we parallel gewerkt.
April-mei 2015

Raden maken wensen kenbaar over het concept Regionaal Risicoprofiel en
geven reactie op gemeentelijke kaders VR Brabant Noord.

Juni 2015

Algemeen Bestuur VR stelt het Regionaal Risicoprofiel vast en het concept
Beleidsplan VR waarin beleidsmatig antwoord wordt gegeven op
gemeentelijke kaders en individuele wensen van gemeenten.

Oktober 2015

Raden bespreken met burgemeester het concept Beleidsplan VR en stellen
de gemeentelijke kaders (incl. evt. doelen brandweerzorg) definitief vast.

November 2015

Algemeen Bestuur VR stelt definitieve Beleidsplan VR 2015–2018 vast.
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1.

Slachtoffers

Over de periode 2015-2018 zet de Veiligheidsregio Brabant-Noord in
op een daling van het aantal slachtoffers ten gevolge van brand. De
Veiligheidsregio Brabant Noord blijft daarbij tenminste onder de
landelijke trend.

Toelichting
De belangrijkste doelstelling van de Veiligheidsregio is uiteraard het voorkomen van
doden en gewonden bij brand. Dat is waar het de burgers en de raden op de eerste
plaats om gaat. Tot de brandweerzorg behoort echter niet alleen het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand maar ook de hulpverlening bij ongevallen anders
dan bij brand. Hierbij is het goed om te bedenken dat het preventiebeleid van de
Veiligheidsregio zich beperkt tot brandgevaar. Op het gebied van preventieve
maatregelen ter voorkoming van ongevallen anders dan bij brand, is maatschappelijk
een scala aan instellingen actief.
In de bijlagen ziet u grafieken van de landelijke cijfers en van de cijfers van de
Veiligheidsregio Brabant Noord.
Landelijke trend
 Het aantal doden door brand stijgt. Het is de afgelopen 5 jaar met ruim 10%
per jaar toegenomen.
 Het aantal gewonden daalt. Het is de afgelopen 5 jaar met 6 % per jaar
afgenomen.
 Onderzoek Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV): Door het oplopende aantal
ouderen en burgers met een verpleegbehoefte, dat zelfstandig blijft wonen (al
dan niet met extra zorg) in de komende jaren, verwacht de brandweer vanaf
2014 een toename van gewonden en doden bij brand in woningen.
Regionale trend
Het aantal gewonden bij brand vertoont in de regio Brabant Noord een lichte stijging
van 27 in 2013 naar een (geschat) aantal van 31 in 2014. Door allerlei bijzondere
omstandigheden kunnen de cijfers een grillig verloop hebben; omstandigheden ook
die niet te beïnvloeden zijn, zoals een misdrijf. Desondanks is en blijft het doel het
aantal doden en gewonden ten gevolge van brand te verminderen. Een doel dat
bereikt moet worden door vooral in te zetten op preventie (risicobewustzijn en
zelfredzaamheid). Alleen al de toename van het zelfstandig wonen in de komende
jaren, maakt dit noodzakelijk.
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2.

Brandveilig leven

De Veiligheidsregio richt zich meer op het voorkomen van brand en
het verkleinen van de kans op brand. Hiertoe besteedt de
Veiligheidsregio meer aandacht aan bewustwording en
zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast ondersteunt de
Veiligheidsregio bedrijven en instellingen bij de invulling van hun
zorgplicht.

Toelichting
- De doelstelling van de Veiligheidsregio is ‘minder slachtoffers door brand’. Maar
hoe bereik je dat? Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers door brand
vallen vóór de komst van de brandweer. De Veiligheidsregio moet zich daarom
meer richten op het verkleinen van risico’s die leiden tot brand en het verkleinen
van risico’s die leiden tot slachtoffers als er toch brand ontstaat.
-

Dit vergt een ‘focusverschuiving’, een verschuiving naar de voorkant, naar meer
aandacht voor preventie; meer inzetten op het voorkomen van incidenten.

-

Uitgangspunt hierbij is dat burgers, bedrijven en instellingen een eigen
verantwoordelijkheid hebben voor veilig leven en veilig werken.
Het gaat om:
1. Zelfredzaamheid van burgers
2. Zorgplicht van bedrijven en instellingen
3. Zorgzaamheid van de overheid
De Veiligheidsregio versterkt dit zelfbewustzijn van burgers, bedrijven en
instellingen en ziet hier ook op toe. Hierbij speelt de veiligheidsregio in op recente
ontwikkelingen, zoals de verschuivingen in de gezondheidszorg (steeds meer
zorgbehoevenden thuis). De rol van mantelzorgers, vrijwilligers,
thuiszorgorganisaties en woningcorporaties etc. wordt steeds groter.
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3.

Integrale handhavingsplannen

De Veiligheidsregio neemt in afstemming met de gemeenten deel
aan integrale handhavingsplannen van gemeenten.

Toelichting
- De Veiligheidsregio is vanwege haar kennis over brandveiligheid een partner bij
handhavingsplannen van verschillende gemeenten.
-

Gemeenten zetten hun toezicht en handhaving in op basis van hun prioriteiten en
maken dit vooraf duidelijk.

-

De veiligheidsregio ondersteunt handhavingsplannen van gemeenten door
duidelijk te maken welke risico’s er zijn en hoe deze te beperken.

-

De veiligheidsregio kan deelnemen aan de handhaving door toezicht voor óf met
gemeenten.

-

De veiligheidsregio en gemeenten stemmen met elkaar af en zetten samen in op
toezicht daar waar de noodzaak en het risico lokaal het hoogst is.
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4.

Reële risicoprofielen

In het risicoprofiel richt de Veiligheidsregio zich op reële risico’s
en maakt in de uitwerking zichtbaar welke risico’s individuele
gemeenten belangrijk vinden.

Toelichting
- Het beleidsplan, dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio iedere vier
jaar vaststelt, dient op grond van de Wet Veiligheidsregio’s mede gebaseerd te
zijn op een door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel.
-

Dit risicoprofiel bestaat onder meer uit een overzicht van de risicovolle situaties
binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden en geeft
een analyse van de gevolgen.

-

De Veiligheidsregio biedt in het concept Risicoprofiel iedere gemeenteraad ook
de mogelijkheid haar individuele wensen ten aanzien van het risicoprofiel kenbaar
te maken. Dit gaat dan om de specifieke risico’s die gemeenten lopen door de
geografische ligging, bijzondere publieke voorzieningen en andere risicovolle
activiteiten binnen het grondgebied van de gemeente.

-

De Veiligheidsregio geeft in het concept Beleidsplan aan hoe met deze specifieke
risico’s wordt omgegaan.
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5.

Risicocommunicatie

De Veiligheidsregio maakt duidelijk welke gevolgen mogelijk zijn
voor burgers bij reële risico’s en ook wat burgers er aan kunnen
doen. De gemeente informeert haar inwoners hierover.

Toelichting
- Gemeenten en Veiligheidsregio hebben samen de taak om burgers, bedrijven en
instellingen duidelijk te maken welk gevaar zij kunnen lopen en hun
betrokkenheid bij het vermijden van risico’s te vergroten. Het gevaar kan
voortkomen uit rampen/crises die delen van Nederland kunnen treffen en uit
lokale risico’s die samenhangen met de industrie, infrastructuur etc.
-

De risico’s zijn dynamisch en zo ook de behoefte aan informatie. Hoe reëler de
risico’s (bv hoogwater), hoe groter de behoefte aan praktische informatie (wat kan
(moet) ik als burger, bedrijf of instelling zelf doen). Zo wordt de burger in staat
gesteld om zelf te investeren in zelfredzaamheid en bedrijven en instellingen in
hun zorgplicht.

-

De Veiligheidsregio coördineert de activiteiten op het gebied van
risicocommunicatie.

Uitgangspunten
1. Burgers, bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor te
bereiden op risico’s.
2. Burgers, bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk om zich te informeren
over de bestaande risico’s en de voorbereidingsmogelijkheden.
3. De overheden stellen deze informatie beschikbaar en stimuleren burgers te
investeren in zelfredzaamheid en bedrijven en instellingen in hun zorgplicht.
Dit is gebaseerd op de uitgangspunten van Kader 2 Brandveilig leven.
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6.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De Veiligheidsregio coördineert de voorbereiding op rampen en
crises door een verbindend platform te zijn voor alle relevante
partners.

Toelichting
- Naast Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio), is de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing één van de
drie primaire onderdelen van de Veiligheidsregio. De taken die de
Veiligheidsregio hierin heeft, zijn beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s.
-

De Veiligheidsregio maakt plannen en zorgt ervoor dat hulpverleners weten wat
ze moeten doen bij rampen en crises. Daarvoor worden hulpverleners en
sleutelfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend (OTO).

-

Naast brandweer, GHOR, politie en gemeenten zijn onder meer waterschappen,
defensie en nutsbedrijven relevante partners in dit proces.

-

Voor de raden zijn vooral twee aspecten van belang:
1. Een goede multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de
hulpverlening.
2. Een goede communicatie met hun burgers tijdens een ramp of crisis.
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7.

Inzet gezondheidsdomein bij rampen en crises

De inzet van burger- en professionele netwerken in het
gezondheidsdomein bij incidenten, rampen en crises wordt
versterkt. De GHOR heeft hierin een coördinerende rol.

Toelichting
- De wereld om ons heen verandert. Door de transities in de zorg blijven ouderen
en andere zorgbehoevenden met een steeds intensievere zorgbehoefte langer
thuis wonen. Veiligheidsrisico’s nemen hierdoor toe. Daarnaast hebben we steeds
meer te maken met moderne typen en insluipende vormen van crises
(infectieziekten, sociale onrust, etc.), naast de acute incidenten (zoals een brand)
die we al langer kennen. Het effect van de crisis wordt daarbij niet alleen bepaald
door het type of de omvang van de crisis, maar steeds vaker door de reactie van
de samenleving op de crisis (maatschappelijke impact).
-

Door deze ontwikkelingen is het nodig de geneeskundige hulp bij rampen en
crises anders te organiseren. Mede door- en dichtbij inwoners. De GHOR heeft
binnen de veiligheidsregio de taak om de geneeskundige hulpverlening bij
incidenten, rampen en crises in te richten en in stelling te brengen wanneer dat
nodig is. Een “crisisorganisatie volksgezondheid”. Het gezondheidsdomein (van
GGD tot thuiszorg tot mantelzorg) wordt hierdoor steeds nauwer verbonden met
het veiligheidsdomein.

-

Onder de titel “samen zelfredzaam” wordt niet alleen de zelfredzaamheid van
burgers bevorderd, maar wordt ook de integratie van spontane
burgerhulpverlening en professionele hulpverlening gestimuleerd. In de komende
4 jaar wordt hier op geïnvesteerd.

-

Voorbeelden van inzetbare netwerken zijn:
o Burgernetwerken: mantelzorgers, AED alert, (rode kruis en EHBO)
vrijwilligers, buurtwacht.
o Professionele netwerken: thuiszorgorganisaties, WMO loket.
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8.

Advisering veiligheidsregio

De Veiligheidsregio adviseert gemeenten bij de afwegingen die zij
moeten maken om integrale besluiten te nemen. Uitgangspunt
daarbij is om op de eerste plaats te kijken hóe dingen kunnen.

Toelichting
- Gemeenten moeten in de besluiten die zij nemen meerdere belangen afwegen
(integrale besluitvorming). Bijvoorbeeld veiligheid, milieu en economie
(stadsontwikkeling, stadspromotie, toerisme etc.).
-

Bij bijvoorbeeld externe veiligheid (transport gevaarlijke stoffen en risicovolle
bedrijven) en bij evenementen, heeft de Veiligheidsregio de taak om risico’s in te
schatten en risicoprofielen op stellen. Daaraan kunnen allerlei rampscenario’s
worden gekoppeld, van licht tot zwaar.

-

Van de Veiligheidsregio wordt gevraagd mee te denken in de afweging: welk
risiconiveau is aanvaardbaar in relatie tot de verschillende belangen van de
gemeente bij de betreffende activiteit; én met welke maatregelen kan dit niveau
worden bereikt.
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9.

Lokale inbedding

De Veiligheidsregio is nauw verweven met de lokale samenleving.
Kwaliteit en doelmatigheid van de organisatie én de
aantrekkelijkheid voor vrijwilligers, staan voorop.

Toelichting
- De brandweerorganisatie is geregionaliseerd maar inbedding van de
brandweerposten en lokale betrokkenheid van de brandweervrijwilligers blijven
een absolute voorwaarde. De posten vormen de lokale sleutel naar de inbedding
van de brandweer in de lokale samenleving.
-

Daarbij staat niet alleen de inzet voor noodsituaties centraal; in toenemende mate
zal de brandweerpost een rol kunnen spelen in het helpen van burgers bij het
voorkomen en leren beperken van brand.

-

Het beleid van de veiligheidsregio is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een
balans moet zijn tussen de kosteneffectiviteit van de brandweerzorg en de
belangen c.q. aantrekkelijkheid van het brandweer vak voor
vrijwilligers/jeugdbrandweer.
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10. Solidariteit
De Veiligheidsregio is er zonder onderscheid voor alle gemeenten
en is gebaseerd op solidariteit tussen die gemeenten. De
gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio verschuift daarom
binnen een redelijke overgangsperiode van een bijdrage vanuit
historische inbreng per gemeente, naar een bijdrage, gebaseerd op
objectieve maatstaven.

Toelichting
- Bij de regionalisering van de brandweer in 2006 is in het kader van de verevening
gekozen voor een historische inbreng door de gemeenten. Op grond van de
solidariteitsgedachte willen we in de toekomst naar een inbreng die meer is
gebaseerd op objectieve maatstaven, als uitgangspunt voor de
verdelingsvoorstellen.
-

Binnen het bestuur van de Veiligheidsregio wordt een advies voorbereid over de
bekostiging van de kazernes en brandweerposten en over de berekening en
hoogte van de algemene bijdrage door de gemeenten aan de Veiligheidsregio.

-

Naast solidariteit tussen de regiogemeenten, is er ook sprake van solidariteit
tussen de Veiligheidsregio en de regiogemeenten. Daarbij gaat het onder meer
om de vraag of het “trap op trap af”-principe gehanteerd wordt.

-

Dit kader is als richtinggevend bedoeld en heeft geen directe individuele
consequenties voor gemeenten. Besluitvorming door het bestuur van de
Veiligheidsregio moet nog plaatsvinden.
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11. Communicatie VR – gemeenteraden
De Veiligheidsregio stelt zich actief op in het brengen en halen van
de gewenste informatie bij gemeenteraden. Het vergroten van de
betrokkenheid van de raden staat daarbij voorop. De informatie is
tijdig, toegankelijk en begrijpelijk.

Toelichting
- Communicatie met de raden is gebaseerd op wettelijke eisen van de Wet
Veiligheidsregio’s. Een aantal documenten zoals het vierjaarlijks risicoprofiel en
het beleidsplan en de jaarlijkse programmabegroting en jaarrekening, moeten aan
de raden worden voorgelegd. Deze documenten moeten tijdig worden
toegestuurd en de inhoud moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. Hierin moet de
Veiligheidsregio nog een slag maken.
-

Daarnaast worden gemeenteraden ook graag betrokken bij actuele en belangrijke
onderwerpen. Naast het verstrekken van documenten, kunnen raadsleden
worden uitgenodigd voor praktijkbezoeken of presentaties. Maatwerk per
gemeente is daarbij mogelijk.
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Bijlage I

Grafieken bij kader 1 Slachtoffers

Slachtoffers bij brand landelijk
In 2013 zijn bijna 1,3 duizend personen slachtoffer geworden van brand,
300 personen minder dan het voorgaande jaar. Wel lag het aantal dodelijke
slachtoffers (92) hoger dan in de periode 2009 t/m 2012. Het aantal gewonden
bij brand daalde naar 700 personen.
jaar

Landelijk aantal
Doden bij brand
82
62
67
57
65
63
72
92
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Slachtoffers bij brand binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord.
jaar
Doden bij brand
2011
0
2012
1
2013
4
2014*
5
2014*: cijfers extrapolatie januari tot oktober

Gewonden bij brand
30
38
27
31

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD 2011 – 2014
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gewonden bij brand
15
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0
2011
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2012

2013

2014*
2014*: cijfers extrapolatie januari tot oktober
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Bijlage II

Colofon

Ontwikkelgroep gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord, december 2014. In opdracht
van mevr. drs. W.J.L. (Wobine) Buijs-Glaudemans, coördinerend burgemeester voor verlengd lokaal
bestuur.
Leden
Mevr. mr. drs. I.A.M. (Irma) Woestenberg (voorzitter)
Gemeentesecretaris voor verlengd lokaal bestuur in de Veiligheidsdirectie
Dhr. mr. H.W.H.M. (Huub) van de Langerijt (secretaris)
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Mevr. S.G.H. (Saskia) de Leeuw MSc.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dhr. drs. E.J.G. (Emiel) Broere CPC. MPM.
Gemeente Oss
Mevr. drs. I.F. (Ingrid) Eerden
Gemeente Boxtel
Mevr. J.J.A. (Janneke) Suijkerbuijk-Lamers BBA.
Gemeente Heusden
Dhr. R.C. (Ruud) Schijf
Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Dhr. K. (Kevin) Veld MSc.
Gemeente Landerd
Adviseurs namens veiligheidsregio Brabant-Noord
Mevr. C. (Carolien) Angevaren
Dhr. P. (Peter) Bandsma
Dhr. R. (René) van Santvoort
Dhr. C.J.G. (Kees) Arts MSc.
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