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Risicogerichte Toezichtstrategie
Brandveiligheid 2022-2025
Samenvatting:
Vakinhoudelijke medewerkers en specialisten van de
sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord
houden namens het bevoegd gezag toezicht op de
brandveiligheid en het brandveilig gebruik van gebouwen.
De gemeente is bevoegd gezag, maar in de praktijk wordt
het toezicht uitgevoerd door medewerkers van
Risicobeheersing. Gelet op de artikelen 5:11 tot en met
5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 92 van
de Woningwet, de artikelen 5:10 tot en met 5:13 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 61 van
de Wet veiligheidsregio’s en artikel 6.2 uit de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Oss, moet het
bevoegd gezag aanwijzen welke personen belast zijn met
het toezicht op de naleving van genoemde wet- en
regelgeving. Zonder een aanwijzing zijn deze personen
niet bevoegd en hebben zij juridisch gezien dus ook niet
de bevoegdheden om toezicht te houden.
Het aannemen van een mandaatbesluit voorziet hierin.
Middels een mandaatbesluit wordt de Regionaal
Commandant Brandweer van Veiligheidsregio BrabantNoord gemandateerd om toezichthouders binnen de
sector Risicobeheersing aan te wijzen, voor zover zij
belast zijn met het toezicht op de naleving van de
Woningwet (Bouwbesluit, ministeriële regelingen en
Bouwverordening), Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening
voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en
brandveilig gebruik. Het gaat hier dus enkel om het
toezicht. Handhaving blijft belegd bij het bevoegd gezag.
Besluit:
1. Binnen het beleidsplan vergunningen, toezicht en
handhaving voor het onderdeel Brandveiligheid de
geactualiseerde ‘Risicogerichte Toezichtstrategie
Brandveiligheid 2022-2025’ vast te stellen onder
intrekking van het besluit toezichtstrategie
brandveiligheid 2017-2021.
2. De Regionaal Commandant Brandweer van
Veiligheidsregio Brabant-Noord te mandateren voor het
aanwijzen van toezichthouders, voor het toezicht op de
naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot
brandveiligheid en brandveilig gebruik.
3. Beide voorgaande beslispunten op de gebruikelijke
wijze te publiceren.
4. De Regionaal Commandant Brandweer van
Veiligheidsregio Brabant-Noord in kennis te stellen van dit
besluit.

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 2 maart 2022

B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

PM

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
& Schoot, Johan van
der

Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein
Samenvatting:
Het college besluit een Locatiestudie vast te stellen voor
het Hoornwerk in Ravenstein. Deze Locatiestudie is het
vertrekpunt voor een omgevingsdialoog met Ravenstein.
De omgevingsdialoog zal leiden tot 3 Raadsadviezen:
investeringsbesluit Vidi Reo, bestemmings/omgevingsplan
(afhankelijk van de datum waarop de Omgevingswet
wordt geïntroduceerd) en investeringsbesluit
meekoppelkansen van het dijkverzwaringsproject
Meanderende Maas.

Behandelend
ambtenaar:
Meulenbroek,
Désirée
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. OCR
19-5-2022

Besluit:
1. De bijgevoegde Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein
vast te stellen en als vertrekpunt te nemen voor de
voorbereidingen van raadsadviezen.
2. De Locatiestudie raadplegend voor te leggen aan de
Opiniecommissie Ruimte.
3. In te stemmen met het starten van de
omgevingsdialoog.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Gerard Olthof

Behandelend
ambtenaar:
Gerard Olthof

Onderwerp
Voorbereidingsbesluit beleidskader
huisvesting
arbeidsmigranten
Voorbereidingsbesluit beleidskader
huisvesting
arbeidsmigranten
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