
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

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 veiligheidshuis.

BEGROTING
1. Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten?

Nee, geen afwijkingen.   
2. Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd?

Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde 
koers en richting van de veiligheidsregio. 

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de 
gemeenteraden wordt aangeboden. Op 12 december 2018 heeft het dagelijks bestuur 
de kadernota aangeboden. Op 1 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de 
kadernota 2020 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de 
gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en 
verzonden aan de gemeenteraden.

JAARREKENING
1. Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?)

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het 
beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van 
adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening 
betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In de 
jaarrekening wordt dit op blz. 12-14 verder uitgewerkt. Uitwerking van de 
hoofdopdracht per programma (inhoudelijk en financieel) zie hoofdstuk 2, paragraaf 
2.1 tot en met 2.7.

2. Is het in 2018 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren?
Ja, in de programmaverantwoording (onderdeel ‘wat hebben we gerealiseerd’) is 
opgenomen of speerpunten gerealiseerd zijn.

3. Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het 
resultaat?
Het rekeningresultaat is € 521.000 positief. De voorgestelde resultaatbestemming is 
opgenomen in de aanbiedingsbrief van jaarstukken 2018 en begroting 2020.


