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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018;
door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Inleiding
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) richt zich op het verkleinen van risico’s en het
bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle, bij de veiligheid en hulpverlening, betrokken
partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen
verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Het motto van de VRNHN is
‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken.
Op grond van artikel 34 WGR, lid 1 en lid 3 stelt het algemeen bestuur van de VRNHN de begroting
vast, voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken, volgend op het jaar waarop zij
betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR), lid 3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze op de ingediende
begroting aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan
het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 26 van de
gemeenschappelijke regeling een zienswijze geven bij de jaarstukken.
Tenslotte worden gelijktijdig de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun wensen of
bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit tot oprichting van de Brandweerschool. Het
algemeen bestuur van de VRNHN heeft de intentie uitgesproken om binnen Noord-West3
(veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) samen te gaan
werken op het gebied van de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel. Dit om zo doelmatig te
voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt.
Besluitvorming over de begroting 2020, de jaarstukken 2018 en de oprichting van de Brandweerschool
vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2019.
In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen
uit genoemde stukken.
Beoogd resultaat
Sturing te geven aan de VRNHN zoals bedoeld in de WGR.

Argumenten
1.1 De toetsingskaders geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen
De stukken zijn volledig en in lijn met eerdere besluiten, zoals het besluit over de Kadernota
2020. De VRNHN heeft meerdere zaken gerealiseerd. Denk hierbij aan de inzet van het nieuwe
veiligheidsbeleid bij het evenement Liquicity in Langedijk en extra alertheid van meldkamer- en
ambulancemedewerkers op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook wordt er
door de VRNHN samengewerkt om alcoholvergiftiging bij jongeren te voorkomen en was de
constatering van de visitatiecommissie dat de VRNHN een organisatie is die ‘deugt’.
2.1 Zo kan het dagelijks bestuur de reactie meenemen in de verdere besluitvorming
Kanttekeningen
1.1 Er zijn risico's
Meerdere ontwikkelingen zorgen voor financiële risico's, zoals de instelling van de gezamenlijke
meldkamer. Daarnaast zijn er met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan mogelijk nog
zaken die van invloed zijn op de financiën. De risico's voor zover te overzien zijn echter gedekt
binnen de huidige begrotingskaders van de VRNHN en in beeld in de planning- en
controlcyclus.
2.1 Het financieel kader is niet vastomlijnd
Uitgangspunt bij de Brandweerschool is dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee
mag brengen. Dit betreft echter een uitgangspunt. Er wordt van uitgegaan dat de coöperatie
zich aan dit uitgangspunt houdt en dit geen verhoging betekent voor de gemeentelijke bijdrage
aan de VRNHN.
Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt met de bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
VRNHN kenbaar gemaakt. Tijdens drie regionale bijeenkomsten wil de VRNHN graag met u in
gesprek over de resultaten, hun ambities en de cijfers. Op verzoek van de raad kan de VRNHN
langskomen.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De bijdrage voor de VRNHN is voor 2020 begroot op € 1.448.891,--. In de begroting is een bedrag van
€ 1.450.814,-- opgenomen. Dit bedrag is in lijn met de te verwachten uitgangen, waarbij ook rekening
is gehouden met onvoorziene omstandigheden. Er wordt van uitgegaan dat de oprichting van de
Brandweerschool geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRNHN betekent.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
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aangeboden stukken;
conceptbrief.

Bijlagen ter informatie
3
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collegebesluit van 14 mei 2019;
toetsingskader jaarstukken 2018 en begroting 2020.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019, nummer 61;

b e s l u i t:

1.
2.

geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018;
door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

