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Veiligheidsregio NHN Zienswijze Kadernota 

 

 
 
 

Alkmaar 
 1. Ten aanzien van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de 
volgende zienswijze vast te stellen: a. De Raad van de gemeente Alkmaar heeft kennisgenomen 
van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio NHN en heeft hier geen aanvullende opmerkingen 
op.  
 2. Het college op te dragen de onder 1 genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  
 

Bergen 
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord, met dien verstande dat het college zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt 
over de kosten van de invoering van de Omgevingswet. 
 

Castricum 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 

Heerhugowaard 
1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
 

Heiloo 
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 
 
 

Langedijk 
1. De volgende zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020: 
a. De Kadernota 2020 laat zien dat de VRNHN goed is aangesloten op verschillende 

ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Ook komt duidelijk naar voren hoe de 
VRNHN de samenwerking met gemeenten, ketenpartners, inwoners en ondernemers wilt 
oppakken. 

b. Lokale aansluiting op, van, aan en bij de VRNHN en gemeente(n) moet goed geborgd 
worden. Het gemeentebestuur van Langedijk gaat daarom graag het gesprek aan over de 
maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van de VRNHN. 

c. Aandachtspunt is de conceptafspraken over de indexatie welke nog formeel goedgekeurd 
moeten worden door colleges en gemeenteraden. Onder voorbehoud van goedkeuring kan 
de kadernota worden vastgesteld. 

d. Vooralsnog is aangegeven dat beleidsmutaties binnen de lopende begroting uitgewerkt 
kunnen worden. Aandachtspunt hierbij is dat deze nog niet financieel zijn doorgerekend. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken  

 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.castricum.nl/
http://www.heiloo.nl/
http://www.uitgeest.nl/

