
AMENDEMENT van de gemeente Langedijk 
 
 
 
Onderwerp: Besluit bezuinigingsmaatregelen 
 
 
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in vergadering bijeen op 27 
maart 2015, sprekend over agendapunt 11: Besluit bezuinigingsmaatregelen 
 
Gelezen het voorstel van het Algemeen bestuur en het Advies structurele bezuinigingen van de 
tijdelijke bestuurscommissie begroting van 8 december 2014, welke als bijlage is gevoegd bij het 
voorstel; 
 
Gezien de motie die op 17 maart 2015 door de raad van de gemeente Langedijk is aangenomen in 
relatie tot genoemd advies, en daarmee tot het betreffende voorstel van het Algemeen Bestuur; 
 
Constaterende dat: 
De tijdelijke bestuurscommissie begroting er niet in geslaagd is tot een advies te komen waarmee 
de taakstellende bezuiniging ter grootte van 7,4 miljoen in 2015 kan worden gerealiseerd;  
 
Overwegende dat: 

- Het Algemeen bestuur alsook de deelnemende gemeenten grote waarde hechten aan het 
realiseren van genoemde taakstellende bezuinigingen; 

- De deelnemende gemeenten er op mogen vertrouwen dat de vastgestelde taakstellende 
bezuinigingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden; 

- Het beschikbaar krijgen van objectieve gegevens, ook van buiten de organisatie, bijdraagt 
aan een duurzaam en acceptabel bezuinigingspakket. 

 
Besluit:  
De tekst van het voorstel onder de punten 2 en 3 als volgt te laten luiden: 

3. Te besluiten om, in afwachting van nadere maatregelen voor de realisatie van het nog niet 
gerealiseerde deel van de taakstellende bezuinigingen ter grootte van € 0,6 miljoen, de 
bezuinigingsmaatregelen te nemen ter grootte van € 6,8 miljoen, zoals neergelegd in de 
adviesrapportage van de tijdelijke bestuurscommissie begroting; 

4. De commissie brandweerzorg voor te stellen deze nadere maatregelen uit te laten werken 
met ondersteuning van c.q. samen met een onafhankelijk bureau met expertise op dit 
gebied, waarbij het onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden zich tevens uitstrekt naar 
de overhead en de opbouw en efficiency van de organisatie van de veiligheidsregio als 
zodanig.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 


