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 Raadsvergadering van 26 juni 2018  

Datum besluit

Registratienr

Onderwerp

  

13 juni 2018 

18.060458 

Zienswijzen GR Veiligheidsregio NHN 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.13 juni 2018;  

 

gezien het advies van de RNN  d.d. 7 juni 2018;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 25 en 26 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN; 

 

besluit: 

• In te stemmen met de jaarstukken 2017 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

• In te stemmen met de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de 

veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

• In te stemmen met de financiering CTER; 

• In te stemmen met het indienen van de volgende zienswijzen: 

Begroting 2019 - Landelijke Meldkamer Organisatie 

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- 

en eenmalige projectkosten binnen het eigen budget op te vangen en dat er geen beroep 

wordt gedaan op een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende 

gemeenten. 

Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Prestatie-indicatoren  

Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-

Holland Noord verzocht om de komende jaren de focus te richten op een verdere 

kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken. 

Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland 

De veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te focussen op de primaire taken 

van de veiligheidsregio conform artikel 10 Wet veiligheidsregio en deze op orde te hebben, 

waarbij verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat alle KPI’s minimaal voldoende 

scoren. 

Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland 

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om 

gezamenlijk een verzoek te doen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek te 

doen naar andere mogelijkheden, anders dan de veiligheidsregio, voor het onderbrengen 

van het Veiligheidshuis. Zodat het Veiligheidshuis en de taken vanuit CTER daarmee beter tot 

zijn recht komen. 

Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Taken KNRM 

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om in contact te treden met de 

KNRM voor het maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële consequenties in de 

begroting van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te nemen. 
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Aldus besloten in de vergadering van: 26 juni 2018. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


