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Geachte heer, mevrouw ,

Op 12 december 2018 heeft u de kadernota 2020 Veiligheidsregio NHN aan de raden van de 
gemeenten deelnemend in de Veiligheidsregio NHN aangeboden. U heeft daarbij de 
gemeenteraden uitgenodigd haar zienswijze naar voren te brengen.

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben besloten de kadernota 2020 in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) te behandelen en een integrale reactie naar het Dagelijks Bestuur 
van de Veiligheidsregio NHN toe te sturen.

De zienswijze, overeenkomstig hetgeen is besproken in de RRN, is als volgt:

De gemeenteraad ziet de Kadernota VR NHN 2020 als groeidocument. Naast de nu gepresenteerde 
autonome ontwikkelingen wordt in het vervolg ook een vertaling verwacht van het uitgewerkt beleid 
met de daarbij behorende financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten.

Voor de raad is het momenteel moeilijk om sturing te kunnen geven op het dossier Veiligheidsregio. In 
de 17 gemeenten zijn de meningen uiteenlopend over de rol en taakopvattingen van de 
Veiligheidsregio. Om hier duidelijkheid in te krijgen dient de discussie over de taken en 
verantwoordelijkheden van de Veilighiedsregio verder gevoerd moeten worden. Na duidelijkheid in 
de taken die daadwerkelijk bij de Veilgheidsregio horen kan hier door u passend beleid op worden 
gemaakt.

In de Kadernota worden verschillende rollen en taken genoemd die reeds door de GGD worden 
uitgevoerd, op dit moment vallen die niet binnen het takenpakket van de Veiligheidsregio. De regie 
en de beschikbaar gestelde financiële middelen op deze taken liggen bij de GGD en samenwerking 
op deze onderwerpen zal moeten leiden tot efficiëntie en zal zeker niet moeten leiden tot een 
verhoging van de bijdragen van gemeenten op deze taken.

Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om met een onderbouwing te komen met betrekking tot 
de extra kosten die worden weergegeven in het meerjarenoverzicht van de gemeentelijke bijdrage in 
vergelijking met het begrote meerjarenoverzicht genoemd in de begroting van 2019.
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Naar aanlediing van de voorliggende kadernota gaat de gemeenteraad er verder vanuit dat er 
geen financiële consequenties zijn op de uitgewerkte onderwerpen.

Aanvullend op de zienswijze van de Noordkop merkt onze raad op dat er een oplossing moet komen 
voor de aanrijtijden in het buitengebied.

De raad van de gemeente Schagen,

J P. van Kampen-NouwenMevroiiwĘ. Zwagerman
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