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Registratienr 20.026215
Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio NHN

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.l 9 mei 2020, nr. 20.026211 ;

gezien het advies van de RRN d.d. 04 juni 2020;

gelet op de discussie in de RRN van 4 juni 2020 waarin met name vanuit Schagen werd geadviseerd 
om in verband met de corona risico's het positieve rekeningresultaat bij de Veiligheidsregio NHN te 
laten in plaats van terug te storten naar de deelnemende gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 25 en 26 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- 
Holland Noord;

besluit:
1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

Akkoord te gaan met de begroting 2021 indien wordt voldaan aan hetgeen gesteld is onder 
zienswijze 3.

2. De volgende zienswijze in te dienen:

Zienswijze 1 Jaarstukken 2019 - Algemene vraag doelen
Algemene vraag over de jaarstukken. De Veiligheidsregio wordt verzocht om te onderbouwen 
waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequentie heeft. De doelen zijn 
aangegeven middels groen, oranje of rood vlak.

Zienswijze 2 Begroting 2021 - Omgevingswet
In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor het onderdeel risicobeheersing 
van de brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van 
werken. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend en beschreven in de begroting 2021 
De Veiligheidsregio wordt verzocht de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het 
voorleggen aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, ter goedkeuring te sturen naar de 
gemeenteraden.

Zienswijze 3 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel
De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze de kosten voor de 
zorgcoördinatie mensen handel worden gefinancierd. Past het binnen de bestaande 
begrotingsruimte of wordt de bijdrage van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de gemeentelijke begroting 2021 in de eerste 
tussenrapportage te worden meegenomen aangezien de begroting 2021 al gereed is.
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Aldus besloten in de vergadering van: 23 juni 2020.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier. voorzitter

MevrdįtWlM.J.P. van Kampen-Nouwen
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