
Offerte 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

  Openbare orde en veiligheid 

 
 

 
 

 

 

 

Onderwerp: AOV bevolkingszorg/Integrale Veiligheid 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 54104000 / 10000 

 

 

Incidenteel 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

 Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving)     

Kapitaallasten (rente 1,5%)     

Vrijval kapitaallasten 1e jaar     

Overige) exploitatielasten 80 80   

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

    

Te dekken 50 80   

-  

Algemene toelichting 
1. Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 

ziet op versterking AOV-taak 



 

Op 3 april 2019 heeft het AB van Veiligheidsregio 

Brabant-Noord positief besloten over het concept 

beleidskader 2020 waar het voorstel Bevolkingszorg 

‘Versteviging van het fundament’ onderdeel van 

uitmaakt. Het concept beleidskader 2020 geeft de 

uitgangspunten voor de programmabegroting 2020-

2023. 

Bevolkingszorg is als thema in het beleidskader 

opgenomen, omdat de ondersteuning van de 

veiligheidsregio aan gemeenten op het gebied van 

Bevolkingszorg op dit moment minimaal en 

kwetsbaar is . Dit geldt op een drietal terreinen, 

waarvan het derde onderdeel zich richt op de lokale 

capaciteit van gemeenten: 
1. Kwetsbaar omdat de formatie op centraal niveau 

bij de Veiligheidsregio onvoldoende  is. 

2. Kwetsbaar omdat de vulling vanuit de 

deelnemende gemeenten onvoldoende en niet 

evenredig is. 

3. Kwetsbaar omdat de beschikbare AOV capaciteit in 

verschillende gemeenten onvoldoende is. 

Er is een richtlijn gemaakt voor AOV capaciteit per 

gemeente (terrein 3) van 16-24 uur per gemeente. In 

Uden en Landerd wordt  door onderbezetting en 

alsmaar toenemende taken op het brede terrein van 

veiligheid in totaal 2 á 4 uur per week AOV-capaciteit 

aan bevolkingszorg besteed. Dit is gezien de richtlijn 

te weinig en niet verantwoord. Extra uren (20 u p/w) 

voor de twee gemeenten is  noodzakelijk. 

 

2. Evaluatie van de samenwerking met Landerd 

bevestigt noodzaak voor uitbreiding 

capaciteit 

 

Sinds 1 mei 2018 vervult de gemeente Uden de taken 

op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid ook 

voor de gemeente Landerd. Deze samenwerking is op 

9 april 2019 geëvalueerd. In deze evaluatie is 

gebleken dat de huidige capaciteit (2 Fte) voor deze 

twee gemeenten onvoldoende is. In het taakveld 

waarin te voorzien is dat het aantal taken toe blijft 

nemen, is het belangrijk om de capaciteit op het 

minimale niveau te brengen. Hiervoor kan de 

benchmark van het CCV (Landelijk Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid) worden 

aangehouden: ‘De beschikbare formatie voor OOV-

taken binnen de grootteklasse 45.000-65.000 

inwoners varieert van 3 tot plusminus 5 fte’ 



 

  

Voorstel is om een functionaris aan te stellen 

(36u/schaal 10) voor de duur van 2 jaren (tot de 

beoogde herindeling). Deze functionaris voert taken 

uit voor de gemeente Uden. 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Bevolkingszorg. Verzorgen van de processen 

crisisorganisatie en Openbare orde en veiligheid 

 

 


