Toetsingkaders begroting 2020 en jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Begroting en jaarrekening

Gemeenschappelijke regeling VR NHN

Tijdigheid Is de begroting en jaarrekening op tijd (voor 15 april)
ontvangen?

Ja

, verzendatum en ontvangst datum 11 april 2019

Begroting
-

Financieel sluitend

-

Ja, de begroting is financieel sluitend

-

Zijn de risico’s in beeld

-

Ja, de risico’s zoals opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen worden qua benodigde
weerstandscapaciteit op € 1,4 miljoen geschat. Binnen
de vermogenspositie is hier voldoende dekking voor.

-

Is weerstandvermogen op orde
-

Ja. In zowel de begroting 2020 als de jaarrekening 2018 wordt
uitgegaan van een benodigd weerstandsvermogen van 1,4 miljoen.
Per balansdatum 31 december 2018
is sprake van een totaal eigen vermogen van € 5,0 miljoen,
bestaande uit € 1,6 miljoen algemene reserve, € 2,9 miljoen
bestemmingsreserves en € 0,5 miljoen resultaat 2018. Bij een
benodigd weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen kunnen wij stellen
dat het vermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
toereikend is om de benoemde risico’s op te vangen.

-

Zie hiervoor.

-

Naast de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem, heeft ook
zorgvuldige ontvlechting van de bestaande meldkamers prioriteit.
Daarbij moet tijdens de opbouw en ontvlechting ‘de winkel open
blijven’, oftewel alle inspanningen zijn erop gericht dat de burger niets
merkt van de hele operatie. De instelling van de gezamenlijke
meldkamer vindt plaats binnen de huidige begrotingskaders van de
drie Veiligheidsregio’s. Voor de frictiekosten staat het ministerie van
Veiligheid en Justitie garant.

- Solvabiliteit
Jaarrekening
-

Programma meldkamer
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-

Nieuwe brandweerschool

Het overkoepelend financieel uitgangspunt van samenwerking binnen
één Brandweerschool is, dat dit geen verhoging van de kosten met
zich mee mag brengen.
Wettelijk gezien (conform Wet Gemeenschappelijke regelingen,
artikel 31a) moeten de gemeenteraden in staat worden gesteld een
zienswijze te geven op een voorgenomen besluit tot het oprichten
van een coöperatie. Dit kan in hetzelfde tijdsbestek als waarin de
gemeenteraden hun zienswijzen geven op de begroting 2020 en de
jaarrekening 2018 van de veiligheidsregio. In de vergadering van het
algemeen bestuur van 5 juli kan dan definitieve besluitvorming
plaatsvinden.

-

De visitatiecommissie constateerde dat Veiligheidsregio NoordHolland Noord een organisatie is die deugt. De veiligheidsregio is
volgens de commissie een bruisend vat vol ideeën. De commissie
vindt dat blijvende aandacht nodig is voor het thema water. Onze
veiligheidsregio wordt immers aan drie kanten omringd door water.
De commissie noemde drie ‘pareltjes’: het AED-project, de aandacht
voor valpreventie door zorg en veiligheid bij elkaar te brengen en het
Veiligheidshuis dat de veiligheidsregio betrekt bij het sociale domein.
Tot slot zei de commissie over ons: “Het is een organisatie waar hard
wordt gewerkt en die mooie prestaties levert.”

-

Visitatiecommissie

-

Voorlichtingsbijeenkomst

-

Er ligt nog steeds een aanbod voor onze raad voor een eigen
voorlichtingsbijeenkomst. Tot nu toe nog niet georganiseerd.
Gevraagd zal worden dit z.s.m. op te pakken.

-

Veilige evenementen

-

Samen zorgen voor veilige evenementen. Nieuw veiligheidsbeleid
ingezet bij festival Liquicity in Langedijk!
De gemeente Langedijk is als vergunningverlener de trekker van de
voorbereiding en de risicoanalyse. Deze aanpak en samenwerking is
goed bevallen en heeft goede resultaten opgeleverd.

-

Aandachtsfunctionaris

-

Onze meldkamercentralisten en ons ambulancepersoneel zijn
tegenwoordig extra alert op signalen van kindermishandeling en
huiselijk geweld. Een speciaal daarvoor opgeleide
aandachtsfunctionaris helpt daarbij. Deze aandachtsfunctionaris leert
collega’s hoe je signalen kunt herkennen en wat je moet doen. Ook
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checkt en coördineert deze functionaris de signalen die door collega’s
van de meldkamer en ambulance worden doorgegeven. Daarnaast
zorgt deze aandachtsfunctionaris ervoor dat een melding gemaakt
wordt bij Veilig Thuis. Dat is het advies¬en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling. Medewerkers van Veilig Thuis zoeken daarna
uit wat er aan de hand is.
-

Alcoholvergiftiging minderjarigen

Overige opmerkingen
Advies

-

Samenwerken om alcoholvergiftiging onder minderjarigen te
voorkomen.
De VR NHN zal een nieuw veiligheidsplan maken. Dit zal in samenspraak en
overleg met de deelnemers worden vormgegeven.
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusie voor de begroting:
1. Geen zienswijze indienen tegen de begroting 2020.
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusie voor de jaarrekening:
1. Geen zienswijze indienen tegen de begroting jaarrekening 2018.
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusie voor de oprichting van de
nieuwe brandweerschool
1. In te stemmen met de oprichting van de coöperatie voor de oprichting
van de nieuwe brandweerschool.
Algemeen
Complimenten voor het op tijd indienen van de stukken en bereikte
resultaten.
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