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Aanwezig: 
Deelnemers namens de gemeente zijn: 
Wethouder Helm Verhees; o.a. ruimtelijke ordening 
Mevr. Karin Duimelinks; beleidsontwikkelaar ruimte en samenleving 
Dhr. Marc Weekers; kwaliteitsmedewerker WABO 
 
Deelnemers namens Bouwend Nederland zijn: 
Dhr. Paul Uppelschoten; namens afvaardiging bouw 
Dhr. Jorg Huijskens; namens afvaardiging infra 
Mevr. Edmee Liebregts; algemeen secretaris afd. Oost-Brabant e.o. 
Dhr. Dennis Mollet; adviseur Markt & Overheid Regio Zuid. 
 

1. Welkom en opening. 
 
Na een voorstelrondje wordt overgegaan op agendapunt 2. 
 

2. Verslag vorig overleg d.d. 21-9-2016 en behandeling openstaande acties. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
Openstaande acties n.a.v. vorig overleg: 
 
- Kwaliteitsborging (zie ook agendapunt 3). 
In de gemeente wordt een beperkte toetsing gehanteerd. Als hiervan gebruikt wordt gemaakt een 
daling van legeskosten met 30%. Echter alleen architecten ingeschreven in het architectenregister 
kunnen dit doen. Het natraject wordt nog door de gemeente gedaan.  Een probleem waartegen 
aangelopen wordt is hoe om te gaan met bouwtekenaars die ook plannen indienen. Legeskorting is 
dan niet van toepassing. Men staat open voor ervaringen die elders worden opgedaan. 
 

3. Actualiteiten/mededelingen Bouwend Nederland (toelichting Bouwend Nederland). 
 
• Aanbesteden en contracten; veiligheid en ketensamenwerking. 
Veiligheid staat hoog op de agenda bij BNL. Er is een Taskforce Veiligheid in het leven geroepen.  
Belangrijk is het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid (werkgever, werknemer en 
opdrachtgever) om de daadwerkelijke veiligheid te bevorderen i.p.v. het afbakenen van de eigen 
juridische verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk om veiligheidsaspecten in bestek op te nemen. 
Daardoor wordt veiligheid uit de concurrentiesfeer gehaald. Gemeente zal dit met BIZOB bespreken.  
                                                                                                                                            ./. gemeente 
Door de wethouder wordt gevraagd of veiligheidszaken ook besproken worden met mensen op de 
werkvloer. Vaak worden deze aspecten besproken in VGM – overleg op de werkvloer over 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Ook in deze is communicatie met ketenpartners belangrijk. 
 
• Ontwikkelingen arbeidsmarkt; instroom en SROI.  
De wethouder geeft aan dat werk erg belangrijk is voor statushouders. Dat werkt positief op de 
integratie.  Voor BNL is het een belangrijke vorm van zij-instroom en kan hierin maatwerk leveren.  
 
• Versnellen procedures en vergunning trajecten. 
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• Input gemeenteraadsverkiezingen; waar kunnen we gezamenlijk reeds mee aan de slag?  
BNL heeft aan de programmacommissies van alle politieke partijen input geleverd voor het 
verkiezingsprogramma. Inhoudelijk kan deze informatie los van de verkiezingen gebruikt worden om 
tot verbetering te komen. In de gemeente zijn duurzaamheid en klimaat belangrijke thema’s die partij 
breed worden opgepakt. Groot probleem hierin is verduurzamen van particuliere woningbezitters.  
 
Wethouder vraagt of BNL iets doet aan huisvesting arbeidsmigranten.  Er wordt gewerkt met 
partners die volgens de bouw-cao werken. Dit agenderen voor volgende vergadering.              ./. BNL 
 
Binnenkort mini-symposium. Deurne heeft convenant niet ondertekent. In de gemeente zijn reeds 
besluiten genomen over verduurzaming en klimaatverandering. Gemeente kan zich vinden in een 
overleg met andere gemeenten waar dezelfde problematieken spelen. B.v. voor de Peelgemeenten 
de arbeidsmigranten huisvesting. 
 
Voor volgende vergadering agenderen: 
 
Huisvesting arbeidsmigranten 
Maatregelen klimaatveranderingen en duurzaamheid  
Kwaliteitsborging.                                                                                                                        ./. BNL 
 
Gelet op de tijd wordt de vergadering onder dankzegging van eenieders inbreng gesloten. 
 
 

 
Lijst openstaande acties 
 

Vergadering Agendapunt Te 
behandelen  

2-11-2017 Veiligheidsaspecten opnemen in bestek; gemeente bespreken 
met BIZOB 

gemeente 

2-11-2017 Huisvesting arbeidsmigranten agenderen volgend overleg BNL 

2-11-2017 Maatregelen klimaatveranderingen en duurzaamheid agenderen 
volgend overleg 

BNL 

2-11-2017 Kwaliteitsborging agenderen volgend overleg BNL 
 

2-11-2017 Nieuw overleg inplannen in 2018 BNL 

 
 
 
 


