
Amendement Gemeente Heiloo 
 
Onderwerp: Besluit bezuinigingsmaatregelen 

 

Behorende bij agendapunt: 11 van de vergadering van het algemeen bestuur van 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 27 maart 2015 

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord in vergadering bijeen op 27 

maart 2015, 

 

Constaterende dat:  

 het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 juli 2014 de begroting 2015 heeft 

vastgesteld met een structurele taakstelling van € 7,4 miljoen; 

 de vertegenwoordiger van Heiloo in genoemde Algemeen Bestuursvergadering 

kanttekeningen heeft gemaakt bij de voorgenomen bezuinigingen; 

 de gemeenteraad van Heiloo na de vergadering van 6 oktober 2014 een zienswijze heeft 

afgegeven aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN waarin naast de 

zienswijze over de verdeelsleutel  ook de volgende zienswijzen kenbaar gemaakt zijn: 

1. In te stemmen met de begroting 2015 inclusief de bezuinigingsopgave van € 3,3 miljoen. 

2.  Niet in te stemmen met aanvullende bezuinigingen om de kwaliteit, de dekking, de      

modernisering e.d. in stand te kunnen houden. 

 de commissie Bestuurszaken van Heiloo in zijn vergadering van 13 januari 2015 nogmaals 

bevestigd heeft achter het eerder genomen standpunt van de raad te staan, te weten een 

bezuiniging van maximaal 3,3 miljoen; 

 de directie van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord heeft aangegeven dat het 

verstandig is dat er nu gekozen wordt voor een maximale bezuiniging van maximaal 3,3, 

miljoen. Deze bezuiniging kan gevonden worden in de verdere implementatie van de 

regionale brandweer; 

 De raad van de gemeente Heiloo in zijn vergadering van 2 maart 2015 een motie heeft 

ingediend waarin kenbaar gemaakt wordt dat de raad zich zorgen maakt over de effecten 

van de geplande bezuinigingen. De Raad vraagt daarom in de motie om een goede 

betrokkenheid van de raad en van “het veld” bij de verdere uitwerkingen van de 

bezuinigingen. 

 

 

Overwegende dat: 

 met aanvullende bezuinigingen de vereiste kwaliteit, dekking, modernisering e.d. van de 

brandweer niet in stand gehouden kan worden; 

 de nieuwe organisatie eerst uitvoering dient te geven aan de bouw van de nieuwe 

organisatie, zodat de praktijk kan uitwijzen of de zero based begroting structureel verlaagd 

kan worden. Dit kan de eerste keer plaats vinden in 2016. Op basis van die cijfers is dan 

het juiste vertrekpunt te bepalen; 

 een goed toegeruste en gemotiveerde brandweer, met zowel beroepspersoneel als 

vrijwilligers essentieel is om zijn cruciale taken naar behoren te kunnen uitvoeren; 

 de begroting van de nieuwe organisatie is gestoeld op o.a. een solide en weldoordacht 

dekkingsplan. Een plan dat de burgers een kwalitatief en kwantitatief betere brandweerzorg 



biedt en dat op solide en doelmatige wijze. Door de voorgestelde bezuinigingen zal dit plan 

nader bezien moeten worden op repressieve ambitie en operationele prestaties; 

 

 

Besluit het voorstel onder de punten 1 tot en met 4 als volgt te wijzigen: 

1. de hoogte van de taakstelling wordt vastgesteld op € 3,3 miljoen op de structurele 

meerjarenbegroting 2015-2018 van de Veiligheidsregio; 

2. het voorstel onder aandachtspunt 2 komt te vervallen; 

3. te besluiten tot het nemen van bezuinigingsmaatregelen ter grootte van € 3,3 miljoen, ter 

hoogte van de onder 3.1 in het voorstel genoemde maatregelen. Deze reductie loopt van 

3,2 miljoen in 2015 tot € 3,6 miljoen in 2018.  

4. de adviescommissie brandweerzorg voorstellen om de invulling van de taakstelling van      

€ 3,3 miljoen verder uit te werken. 
 


