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Bezuinigen op veiligheid? 

De Veiligheidsregio Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling waar 21 gemeenten uit 
Brabant-noord aan deelnemen, waaronder ook de gemeente Heusden. Qua grootte is Heusden zelfs 
na Den Bosch en Oss de derde gemeente in dit samenwerkingsverband. De Veiligheidsregio is op 1 
januari 2011 van start gegaan met drie organisatieonderdelen, de Brandweer Brabant-Noord (BBN), 
de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum (GMC).  We zijn inmiddels ruim een jaar verder maar de Veiligheidsregio heeft nog lang 
niet al haar zaakjes op orde. 

Zo zijn de begrotingen voor de jaren 2012 en 2013 nog altijd niet sluitend. Bij de start van de 
Veiligheidsregio kreeg de organisatie een stevige bezuinigingsopdracht mee. Bij de GHOR en het 
GMC zijn die bezuinigingstaken inmiddels gerealiseerd, maar bij de BBN is dat nog niet het geval. 
Daar ligt nog een bezuinigingsopdracht van 3,4 miljoen per jaar. Om het gat in de begrotingen 2012 
en 2013 te dichten heeft men een speciale projectorganisatie opgetuigd om hiervoor een oplossing 
te vinden. Men volgt daarbij een tweetal sporen: op de eerste plaats wil men de begrotingen 2012 en 
2013 sluitend maken, maar op de langere termijn wil men het te voeren beleid gaan heroverwegen, 
ook tegen de achtergrond van allerlei landelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een 
sluitende begroting op lange termijn. 

Maar intussen staan de ontwikkelingen niet stil. Crisis viert hoogtij, het kabinet bezuinigt, gemeenten 
moeten inleveren en dan is het logisch dat ook de gemeenschappelijke regelingen inleveren. De 
burgemeester van Oss beoordeelt namens alle deelnemende gemeenten de beleidsstukken van de 
Veiligheidsregio (Oss is de zgn. adoptiegemeente); zij schreef eind vorig jaar een brief waarin 
gevraagd werd om extra bezuinigingen, ook bij de BBN. De Osse burgemeester stelt voor om met 
ingang van 2014 een bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar extra te bezuinigen. Het Dagelijks Bestuur 
heeft dat voorstel nog niet overgenomen. De 21 gemeenteraden worden momenteel geconsulteerd 
over de kaders van de begroting in de komende jaren en daarin gaat het Dagelijks Bestuur uit van de 
nullijn: geen groei maar ook geen extra bezuiniging. Het college van Heusden stelt de gemeenteraad 
voor om toch aan die bezuiniging van 1,5 miljoen vast te houden en dat is wat mij betreft ook niet 
onlogisch als je let op de bezuinigingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden. Ook hier is dus 
nog werk aan de winkel voor de veiligheidsregio. 
Maar hoe zit het dan met die veiligheid; komt die dan niet in gevaar. Welnu, daar is onderzoek naar 
gedaan. Enkele jaren geleden maakte de commissie Mans een onderzoek bekend en daarin werden 
wel degelijk bezuinigingsmogelijkheden genoemd die niet tot minder veiligheid hoeven te leiden. 
Natuurlijk was er discussie over de suggesties die de commissie destijds deed zoals ophouden met 
brandveiligheidscontroles in bedrijfsgebouwen en restaurants of minder meldkamers, maar dat er 
mogelijkheden zijn, dat lijkt me wel duidelijk.  

En dan is er nog de informatievoorziening. Als je de website van de Veiligheidsregio Brabant Noord 
opzoekt, dan is daar nauwelijks bestuurlijke informatie te vinden. Geen beleidsstukken, geen 
agenda’s van (algemene) bestuursvergaderingen, laat staan notulen. Zelfs de samenstelling van 
zowel Dagelijks bestuur als Algemeen Bestuur kun je niet terugvinden. In deze tijd van digitalisering 
van informatie zou het toch een kleine moeite moeten zijn om die informatie via de website 
openbaar te maken. Van openbaar bestuur hoef je toch niet minder te verwachten. 



Kortom, men hoeft bij de Veiligheidsregio niet achter over te leunen, er is nog meer dan genoeg werk 
te verrichten. 

Drunen, vrijdag 16 maart 2012 
Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 

 


