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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief informeren wij u over de onvrede bij onze gemeenteraad over het niet halen van
de bezuinigingsdoelstellingen van de Veiligheidsregio NHN. Wij verzoeken u deze overwegingen
mee te nemen bij de behandeling van de ‘Bezuinigingen begroting 2015’ van de Veiligheidsregio
NHN.
In de optiek van onze gemeenteraad kunnen wij hiermee extra kracht en samenhang tonen ten
aanzien van de urgentie van bezuinigen door de Veiligheidsregio, zonder dat dit leidt tot afbreuk
van essentiële veiligheidstaken.
Op 27 maart 2015 ligt het volgende voorstel voor:
1. Vaststellen dat de beoogde taakstelling ad € 7,4 miljoen niet kan worden gerealiseerd per
1 januari 2015.
2. Instemmen met voorliggend pakket bezuinigingsmaatregelen, dat leidt tot een
kostenreductie van € 6,8 miljoen, waarvan € 4,9 miljoen wordt gerealiseerd in 2015.
3. In 2015 komen tot een nieuw breed gedragen herzieningsvoorstel van de
gemeenschappelijke regeling (verdeelsleutel) aan de colleges en de raden. Een
procedurevoorstel wordt hiervoor door het DB voorbereid.
4. In 2015 op basis van voorschrijdend inzicht in de nieuwe organisatie, het
herzieningsvoorstel gemeenschappelijke regeling en een nadere uitwerking van gedane
suggesties, te besluiten over de aard en omvang van de verdere invulling van de
taakstelling.
Zienswijze gemeenteraad Heerhugowaard t.a.v.
1. Wij houden vast aan de opgelegde, structurele bezuinigingstaakstelling ad € 7,4 miljoen
(besluit AB oktober 2014). Wij zijn van mening dat de opgelegde taakstelling op termijn
moet worden ingelopen als zijnde een resultaatsverplichting, indien de bezuiniging op
korte termijn niet te realiseren is.
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2. Akkoord, waarbij wij met betrekking tot de duiktaak het volgende aantekenen.
Ondanks het feit dat de tijdelijke commissie de duikteams buiten het
maatregelenpakket laten, toch de twee duikteams te laten fuseren tot één.
Een duikteam wordt gezien als een absoluut minimum in een waterrijk gebied als
Noord Holland Noord.
Wij merken op dat in het afgelopen jaar drie personen door het duikteam zijn gered!
3. Akkoord.
4. Akkoord.

Tot besluit merken wij in zijn algemeenheid op dat de Veiligheidsregio nadrukkelijk
uitvoeringsorganisatie dient te zijn en te blijven. Dit impliceert dat bij bezuinigingen het accent
dient te liggen op beleid en bedrijfsvoering.
Hoogachtend,
Burgemeester en griffier van
de burgemeester,

Heerhugowaard,
de griffier,

H.M.W. ter Heegde

E.A. Schreiner

