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Gevraagde beslissing(en)
1.

2.

de volgende zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020:
a. de Kadernota 2020 laat zien dat de VRNHN goed is aangesloten op verschillende
ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Ook komt duidelijk naar voren hoe de
VRNHN de samenwerking met gemeenten, ketenpartners, inwoners en ondernemers wilt
oppakken.
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 de
maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van de VRNHN.
c. aandachtspunt is de conceptafspraken over de indexatie welke nog formeel goedgekeurd
moeten worden door colleges en gemeenteraden. Onder voorbehoud van goedkeuring kan
de kadernota worden vastgesteld.
d. vooralsnog is aangegeven dat beleidsmutaties binnen de lopende begroting uitgewerkt
kunnen worden. Aandachtspunt hierbij is dat deze nog niet financieel zijn doorgerekend.
deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken

Inleiding
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) richt zich op het verkleinen van risico’s en het
beperken van leed en (gezondheidsschade) bij incidenten. Dit door het bieden van adequate hulp en
een intensieve samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening.
Het motto van de VRNHN is ‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te
beperken.
De VRNHN is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling, waaraan ook de gemeente
Langedijk mee doet. De burgemeesters van de zeventien aangesloten gemeenten vormen het
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast. In de regio Noord-Holland Noord is
door de gemeenteraden afgesproken dat naast de begroting en de jaarrekening, ook de kadernota
voor een zienswijze naar de gemeenteraden wordt verzonden. De gemeenteraden kunnen vóór
1 maart 2019 hun zienswijze kenbaar maken.
In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit de
kadernota. In dit voorstel is een zienswijze opgenomen.
Beoogd resultaat
Sturing geven aan de gemeenschappelijke regeling VRNHN.

Argumenten
1.1 De Kadernota 2020 geeft aanleiding om een zienswijze mee te geven
De VRNHN laat in haar Kadernota zien dat zij goed inspeelt op verschillende ontwikkelingen en
in samenwerking met betrokkenen kijkt naar haar maatschappelijke opdracht en de reikwijdte
van haar rol. Hiermee laat zij zien goed naar haar opdrachtgevers, de gemeenten, te hebben
geluisterd. Dit mag opgemerkt worden richting de VRNHN. Ook geeft de gemeenteraad
hiermee aan wat zij belangrijk vindt ten opzichte van de Kadernota. Tenslotte zijn er een
tweetal punten die aandacht verdienen en kenbaar kunnen worden gemaakt door een
zienswijze.
2.1 De zienswijze kan dan ingebracht worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
De zienswijze van de raad worden door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
VRNHN aangeboden.
Participatie (Interactief werken)
De gemeenteraad maakt door middel van dit raadsvoorstel gebruik van de mogelijkheid om te
participeren in de sturing van de gemeenschappelijke regeling VRNHN.
Financiën
De indexatie is vastgesteld conform de conceptafspraken die zijn gemaakt in de regio Noord-Holland
Noord inzake de gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn nog niet vastgesteld door de
gemeenteraad. Dit zit nog in het reguliere proces.
De uitgangspunten wijken marginaal af van de oude uitgangspunten en hebben derhalve weinig
invloed op de financiën.
Vervolgstappen




kenbaar maken van zienswijze bij dagelijks bestuur VRNHN;
het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de kadernota,
zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden;
het algemeen bestuur van de VRNHN gaat op 1 maart 2019 beslissen over de kadernota.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

aangeboden stukken;
conceptbrief zienswijze.

Bijlagen ter informatie
3.
4.

collegebesluit;
toetsingskader.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019, nummer 13;

b e s l u i t:

1.

2.

de volgende zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020:
a. de Kadernota 2020 laat zien dat de VRNHN goed is aangesloten op verschillende
ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Ook komt duidelijk naar voren hoe de
VRNHN de samenwerking met gemeenten, ketenpartners, inwoners en ondernemers wilt
oppakken;
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 de
maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van de VRNHN;
c. aandachtspunt is de conceptafspraken over de indexatie welke nog formeel goedgekeurd
moeten worden door colleges en gemeenteraden. Onder voorbehoud van goedkeuring kan
de kadernota worden vastgesteld;
d. vooralsnog is aangegeven dat beleidsmutaties binnen de lopende begroting uitgewerkt
kunnen worden. Aandachtspunt hierbij is dat deze nog niet financieel zijn doorgerekend;
deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 februari 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

