Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 9 september 2014

Agendanummer

: 10

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Opsteller

: E. (Eveline) Plomp

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Beleidsplan, Risicoprofiel en dekkingsplan veiligheidsregio NHN
(65)

Programma

:

Veiligheid

Gevraagde beslissing:
1.

de volgende zienswijze vast te stellen: in te stemmen met het regionaal beleidsplan 20152018 met als titel: “Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement” met inachtneming
van de gevolgen die de begrotingswijziging heeft;

2.

kennis te nemen van het dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord en het Regionaal
risicoprofiel als bijlage van het regionaal beleidsplan.

Aanleiding/vraagstelling:
Het huidige regionaal beleidsplan dient aangepast te worden als gevolg van de taakverbreding die is
ontstaan op het vlak van brandweerzorg en integrale veiligheid. Het dagelijks bestuur van 12 juni 2014
heeft het concept-beleidsplan vastgesteld met bijbehorend risicoprofiel. Volgens artikel 14 en 15 van
de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) dienen deze documenten voor consultatie aan de gemeenteraden
aangeboden te worden. Besluitvorming staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 3 oktober 2014.
Daarnaast is op verzoek van de gemeenteraad tevens het dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord
toegevoegd. Dit document is in het Algemeen Bestuur van 22 november 2013 vastgesteld.
Mogelijke oplossingen/alternatieven:
n.v.t.

Financiële aspecten:
Het beleidsplan gaat voornamelijk over de ambities van de veiligheidsregio NHN. Het ambitieniveau
van de veiligheidsregio NHN is bij de behandeling van de financiële stukken vaak onderwerp van
discussie. De vraag die hier vaak bij gesteld is of de ambities passen bij de huidige financiële kaders.
In het vorige beleidsplan werd al ingezet op meer samenwerken met crisispartners. In dit beleidsplan
gaat dit verder om ook de samenwerking te richten op het verhogen van het maatschappelijk
rendement. Dit zou mooi aansluiten bij de huidige financiële kaders van de gemeenten.
Maatschappelijk rendement verhogen door samenwerking hierop te richten.
In de begeleidende brief van de veiligheidsregio NHN wordt gewezen op de verbinding met de
begroting 2015. De besluitvorming op de begroting kan immers van invloed zijn op de ambities en dus
dit beleidsplan.
Overleg/inspraak/zienswijzen:
n.v.t.
Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Op grond van artikel 14 en 15 van de Wet veiligheidsregio’s legt het dagelijks bestuur van de
veiligheidsregio NHN elke 4 jaar een regionaal beleidsplan inclusief risicoprofiel voor. De behandeling
van deze documenten staan geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 3
oktober 2014. Aan de gemeenteraad van Langedijk wordt gevraagd een zienswijze te geven.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
n.v.t.
Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Begeleidende brief d.d. 16 juni 2014
Beleidsplan 2015-2018 Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement
Regionaal crisisprofiel NHN
Dekkingsplan 2015 NHN

Zuid-Scharwoude, 29 juli 2014
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 29 juli 2014, nummer 65 ;
gelet op artikel 14 en 15 van de Wet veiligheidsregio’s;

besluit:
1.

de volgende zienswijze vast te stellen: in te stemmen met het regionaal beleidsplan 20152018 met als titel: “Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement” met inachtneming
van de gevolgen die de begrotingswijziging heeft;

2.

kennis te nemen van het dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord en het Regionaal
risicoprofiel als bijlage van het regionaal beleidsplan.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 9 september 2014
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

