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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2018 en begroting 2020 van Veiligheidsregio NoordHolland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de
jaarstukken 2018 en begroting 2020.
Samen hulpvaardig
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij
incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer,
ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. In onze
jaarstukken 2018 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting
2020 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.
Samen van zeventien gemeentes
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien
gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van
de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen
bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze
in te dienen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. Graag zien wij uw zienswijze voor 21 juni
2019 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen
bestuursvergadering van 5 juli 2019.
Kaders begroting 2020
In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de
gemeenteraden wordt aangeboden. Op 12 december 2018 heeft het dagelijks bestuur de kadernota
aangeboden. Op 1 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2020 vastgesteld met
inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een
reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden.
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Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en
richting van de veiligheidsregio. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360,
Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de
begroting 2020. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan op instemming rekenen, waarbij
de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te
wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.
De genoemde kaders nemen we ook op in ons beleidsplan 2020-2023, die we dit jaar gaan opstellen,
waarbij we ook in gesprek met de gemeenteraden gaan.
Onze begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de
onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en
veiligheidshuis. De beweging die we inzetten op thema’s als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid,
Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen pakken we op binnen de lopende begroting.
Mocht dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld
gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.
De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2020 vastgesteld
op € 43.291.467.
Resultaatbestemming 2018
Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 73.000 positief. Het voorstel is om conform het
besluit van het algemeen bestuur van 3 december 2016 het openstaande deel € 78.000 van het te
verrekenen bedrag met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland terug te brengen naar
€ 5.000. De verwachting is om conform het besluit van het algemeen bestuur het restant in 2019 te
verrekenen.
Op de overige programma’s hebben wij een positief resultaat van € 448.000.
Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:
1. Wij constateren dat bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering grote stappen zijn gezet. Ook
bij de automatisering en informatiebeveiliging is veel gerealiseerd, maar het door ons gewenste
niveau is nog niet bereikt. De accountant onderschrijft dat in zijn rapport. Om aan de steeds
hogere eisen met betrekking tot de automatisering en informatiebeveiliging te blijven voldoen,
waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stellen wij een
bestemmingsreserve ‘Automatisering en informatiebeveiliging’ voor. Om de automatisering en
informatiebeveiliging verder te borgen in de organisatie willen wij hieraan een bedrag van
€ 250.000 bestemmen;
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2. Een bedrag van € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken
peil van 2,5% van onze lasten komt;
3. Voor het resterende bedrag van € 66.000 vraagt het dagelijks bestuur om een keuze te maken
uit de volgende twee mogelijkheden voor bestemming.
I. Wij zien dat de veiligheidsregio steeds meer invulling geeft aan de rol van netwerkpartner
voor onze gemeenten en ketenpartners. Zowel op het terrein van Zorg en Veiligheid als de
samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (regietafel) hebben we
de afgelopen jaren de eerste succesvolle stappen gezet en is het goed om dit naar de
toekomst door te ontwikkelen. Concreet kan daarbij gedacht worden aan de samenwerking
rondom het dossier mensen met verward gedrag, de invoering van de wet Verplichte GGZ
en het thema Jeugd, Alcohol en Drugs (samen met de GGD). Het voorstel is om het bedrag
van € 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en
ketenpartners’.
II. Het bedrag van € 66.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
Oprichting Brandweerschool
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 7 december 2018 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
brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze
vakbekwaamheid stelt. Het algemeen bestuur heeft aangegeven voorstellen voor besluitvorming
voor de oprichting van een coöperatie tegemoet te zien.
Het dagelijks bestuur heeft op 11 april 2019 het voornemen geuit om in te stemmen met de oprichting
van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland. U als gemeenteraad wordt met deze brief in de
gelegenheid gesteld te worden uw wensen of bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit
(conform Wet Gemeenschappelijke regelingen, artikel 31a). Het algemeen bestuur zal dan op 5 juli
2019 overgaan tot definitieve besluitvorming met betrekking tot de oprichting van de
brandweerschool.
Als bijlagen zijn toegevoegd het concept-besluit van het dagelijks bestuur en de concept-akte van
oprichting.
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Meer informatie
Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over de resultaten, onze
ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze
bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnhn.nl of
telefonisch op nummer 06 525 62 303.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge
Voorzitter

Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie

