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Op 12 december 2018 heeft u de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
aangeboden. Dit stuk is op 26 februari 2019 in de gemeenteraad van Langedijk behandeld. De
gemeenteraad heeft besloten een zienswijze te geven op de Kadernota 2020. Hieronder vindt u de
BEZOEKADRES
zienswijze van de raad.
1723 ZG

Noord-Scharwoude

Vroedschap 1
Zuid-Scharwoude

Het besluit met de zienswijze luidt ten aanzien van de Kadernota 2020:
1. De volgende zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020:
TELEFOON
a. De Kadernota 2020 laat zien dat de VRNHN goed is aangesloten op verschillende
(0226) 33 44 33
ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Ook komt duidelijk naar voren hoe de
VRNHN de samenwerking met gemeenten, ketenpartners, inwoners en ondernemers wilt
TELEFAX
oppakken.
(0226) 31 75 56
b. Lokale aansluiting op, van, aan en bij de VRNHN en gemeente(n) moet goed geborgd
worden. Het gemeentebestuur van Langedijk gaat daarom graag het gesprek aan over
SITE
de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van de VRNHN.
www.gemeentelangedijk.nl
c. Aandachtspunt is de conceptafspraken over de indexatie welke nog formeel goedgekeurd
moeten worden door colleges en gemeenteraden. Onder voorbehoud van goedkeuring
BANKRELATIE
kan de kadernota worden vastgesteld.
Bank Ned. Gemeenten
d.
Vooralsnog is aangegeven dat beleidsmutaties binnen de lopende begroting uitgewerkt
NL18BNGH0285004751
kunnen worden. Aandachtspunt hierbij is dat deze nog niet financieel zijn doorgerekend.
BIC:BNGH NL 2G
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken
Bij uw antwoord graag
datum en nummer vermelden.

Voor de volledigheid sturen wij het raadsvoorstel en –besluit mee, waarnaar wij kortheidshalve
.
verwijzen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

