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Gevraagde beslissing:
De tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord vast te stellen.

Aanleiding/vraagstelling:
In de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord -Holland Noord (VR
NHN) van 1 maart 2013 is gesproken over de overdracht van Veiligheidshuizen aan VR
NHN. Eén van de besluiten is het overdragen van het Veiligheidshuis als taak vanuit de
gemeenten aan het bestuur VR NHN en de gemeenschappe lijke regeling hierop aanpassen.
Voor de overdracht van de genoemde taak dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd
te worden. Volgens artikel 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college
niet over tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraad.

Toelichting:
Hieronder volgen een aantal overwegingen die hebben ge leid tot de gemaakte keuze inzake
de organisatie van het Veiligheidshuis in Noord -Holland Noord.
•
Efficiëntere inrichting Veiligheidshuis
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De samenwerkende ketenpartners in de regio Noord -Holland Noord
willen het
Veiligheidshuis in Noord-Holland Noord meer efficiënt inrichten en de regionale werking
organisatorisch en bestuurlijk borgen. Daardoor is de wens ontstaan voor een herijking en
samenvoeging van de huidige drie Veiligheidshuizen. Dit sluit aan op het Landelijke Kader
Veiligheidshuizen. Zie hiervoor ook het visie- en inrichtingsplan Veiligheidshuis NoordHolland Noord en de uitwerking daarvan (bijlagen 1 en 2).
•
Regionalisering Veiligheidshuis vanuit landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen
Op 26 oktober 2011 heeft de landelijke stuurgroep Veilighe idshuizen ermee ingestemd om
de Veiligheidshuizen op bestuurlijk niveau te organiseren langs de geografische grenzen
van de 25 veiligheidsregio’s. De consequentie is dat op dit schaalniveau besluitvorming zal
plaatsvinden over de organisatie van Veiligheid shuizen binnen de regio. Op regionaal
niveau behoudt men de vrijheid om het voor de regio meest efficiënte aantal locaties van
het Veiligheidshuis te bepalen.
•
Regionalisering beleidskader
Noord-Holland Noord heeft in februari 2012 de regionale veiligheidsagenda “bewust samen”
vastgesteld. De veiligheidsagenda zet in op versterking van de sturing op en betere
samenhang in de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Het Veiligheidshuis speelt daar een
belangrijke rol in, omdat zij zich richt op het bes trijden van complexe veiligheidsproblemen.
De verbinding tussen de beleidsdomeinen is een verbeterpunt, vooral de afstemming tussen
de veiligheids- en zorgketen. In dat kader kan de ontwikkeling en regionalisering van de
Veiligheidshuizen worden gezien als een belangrijke stap.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Bijdrage Rijk
Tot op heden vindt verdeling van de structurele bijdrage aan de veiligheidshuizen plaats via
het OM. Gelet op de wens te komen tot regi onalisering van veiligheidshuizen en de
versterking van de regierol van gemeenten bij de aanpak van onveiligheid, is besloten om
de structurele VenJ-bijdrage niet langer via het OM, maar via de gemeenten aan de
veiligheidshuizen uit te keren. Dit betekent dat de VenJ-bijdrage zal worden uitgekeerd aan
de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio’s. Voor Noord -Holland Noord is Alkmaar de
zetelgemeente. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie verstrekt €251.700 subsidie per jaar
ten behoeve van het Veiligheidshuis.
Cofinanciering
De VNG heeft aangegeven achter het uitgangspunt te staan dat alle gemeenten financieel
bijdragen aan de veiligheidshuizen. De nadere invulling van de cofinanciering door
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gemeenten wordt regionaal bepaald .
Met de onderbrenging van het Veiligheidshuis NHN in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio NHN, wijzigt ook de financ iering van het Veiligheidshuis.
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Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Gemeenten, GGD Hollands Noorden, Openbaar Ministerie, Politie Noord Holland Noord, Raad voor Kinderbescherming Noord -Holland, Reclassering Alkmaar-Haarlem.
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Toelichting op besluit van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen van 16 feb ruari over verdeelmodel en
verdeelwijze van de V&J bijdrage, februari 2012 College van Procureurs -generaal
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Door de veiligheidshuizen als taak van de gemeenschappelijke regeling aan te merken, zal
de financiering ook via VR NHN lopen en zullen alle gemeenten een gelijke bijdrage per
inwoner per jaar voor deze taak bijdragen. In Noord -Holland Noord is afgesproken die te
stellen op €0,40 per inwoner. In bijlage 3 is een overzicht van de bijdrage per gemeente
opgenomen.
Begroting Veiligheidshuizen
De concept-begroting is bijgevoegd in bijlage 3. In samenwerking met de meeste betrokken
partners is een bekostigingsmodel ontwikkeld, mede gebruik makend van de Eindnotitie
leertuin professionele standaard Parket Generaal (2011) en de E indnotitie leertuin financiën
(2011). Deze notities laten onder andere goed zien welke meerkosten er voor
veiligheidshuizen zijn. De begroting voor Noord -Holland Noord is op deze notities
gebaseerd.
Wijziging gemeenschappelijke regeling
Er is gekozen voor een ruimere formulering in de gemeenschappelijke regeling, zodat bij
eventuele overdracht van overige taken op het vlak van integrale veiligheid niet opnieuw de
gemeenschappelijke regeling aangepast hoeft te worden. Tevens is van deze gelegenheid
gebruik gemaakt om de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen te
actualiseren. In de toelichting van het collegebesluit zijn de wijzigingen puntsgewijs
opgenomen inclusief een toelichting. De geconsolideerde tekst van de gemeenschappelijke
regeling is bijgevoegd (bijlage 4).
Uitvoering
Het Veiligheidshuis is primair een operationele instelling die zich richt op de behandeling
van multiproblem/complexe veiligheidscasuïstiek, vanuit de regierol van de gemeente op
veiligheid. Conform de landelijke uitgan gspunten zal het Veiligheidshuis bestaan uit een
kernbezetting en een flexibele schil van partners. Het gaat om een sobere en robuuste
netwerkorganisatie, die geografisch nabij de partners functioneert. Het Veiligheidshuis
Noord-Holland Noord zal gevestigd worden in Alkmaar met knooppunten in Den Helder en
Hoorn.
Het onderbrengen van het Veiligheidshuis Noord -Holland Noord bij de VR NHN en de
daarbij horende organisatorische en financiële wijzigingen zullen per 1 januari 2014 van
kracht zijn.
Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Geconsolideerde tekst gemeenschappelijke regeling

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
1.
2.
3.
4.

Visie- en Inrichtingsplan Veiligheidshuis Noord -Holland Noord;
Uitwerking Visie- en Inrichtingsplan VHH NHN;
Gemeentelijke bijdragen en concept-begroting;
Collegebesluit met wijzigingen gemeenschappelijke regeling en toelichting.
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Zuid-Scharwoude, 19 november 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk
De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013, nummer 1;
gelet op de W et gemeenschappelijke regelingen, de W et veiligheidsregio’s, de Tijdelijke wet
ambulancezorg en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord -Holland
Noord;

besluit:

de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio No ord-Holland
Noord vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 21 januari 2014.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

