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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Met deze brief bieden wij u het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan 2020-2023 en de kadernota 

2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. We zijn benieuwd naar uw reactie op deze 

stukken.  

 

Tijdens de regionale raadsbijeenkomsten op 12 september (Noordkop), 2 oktober (Alkmaar) en 9 

oktober (West-Friesland) hebben wij met u het gesprek gevoerd over het regionaal risicoprofiel en 

het beleidsplan 2020-2023. Daarnaast zijn de beleidsthema’s ook besproken met de medewerkers 

van de veiligheidsregio en onze ketenpartners.  

 

Regionaal Risicoprofiel  

Natuurbranden, overstromingen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van 

nutsvoorzieningen vormen doorlopend een bedreiging van de samenleving. Het regionaal 

risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. Op 

basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur strategische keuzes 

maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities zijn vastgelegd in het beleidsplan van de 

veiligheidsregio. Om met risico’s om te kunnen gaan moeten overheid, bedrijven en burgers nauw 

samenwerken. Het risicoprofiel is hiermee tevens de basis voor risicocommunicatie. 

 

Beleidsplan  

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 zorg- en veiligheidshuis.  

 

Naast het op orde houden van de operationele basis zien we een aantal veranderingen op ons 

afkomen waar we ons op moeten voorbereiden om ook in de toekomst leed en schade te kunnen 

voorkomen en te beperken. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze taak om risico’s te 

verkleinen en leed en schade te beperken. We zorgen er dus niet alleen voor dat de operationele 

basis op orde blijft, maar zetten ook in op een aantal beleidsthema’s. Deze beleidsthema’s zijn 

Veilig Leven, Nieuwe Crisistypen, Brandweer 360 en Zorg & Veiligheid. Meer hierover vindt u in het 



 

 

 

beleidsplan.  

Kadernota 

Onze kadernota is natuurlijk gebaseerd op ons beleidsplan voor de komende jaren. Naast   de 

beleidsthema’s worden ook de onderwerpen Informatieveiligheid en automatisering, 

Omgevingswet, Ambulancezorg en de Meldkamer Noord-Holland benoemd, die voor de begroting 

2021 van belang zijn, beschreven.  

 

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 het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan 2020-2023 en de kadernota vast.  

 

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op deze stukken. Wij 

horen graag of u zich kunt vinden in de inhoud van het beleidsplan en het onderliggende 

risicoprofiel. Tevens vragen wij om uw reactie op de inhoudelijke kaders en bijbehorende financiën 

zoals opgenomen in de kadernota voor 2021. 

 

Graag zien wij uw zienswijze voor 1 maart 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie 

kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 6 maart 2020.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Piet Bruinooge                                                  Steven van de Looij en Martin Smeekes 

Voorzitter                                                          Directie  

 

 

 

 


