
1 
 

 
Veiligheidsregio NHN Zienswijze 
Jaarstukken 2018 en begroting 

 

 
 
 

Alkmaar 
I. De raad stemt in met de jaarrekening 2018; 
 
II. De raad dient één zienswijze in op de Jaarrekening 2018:  
a. Zienswijze 1 – Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met voorgestelde 
resultaatbestemming: 
- € 250.000 te bestemmen voor de vorming van een bestemmingsreserve ‘Automatisering 
en informatiebeveiliging’ 
- € 132.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze komt dan op het maximum van 
2,5% van de lasten  
- Ten aanzien van de keuze voor de resterende € 66.000 te kiezen voor optie II (bedrag 
uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van concrete plannen voor 
optie I om het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en 
ketenpartners 
 
III. De raad geeft opdracht aan het college van B&W om de besluiten middels een brief 
kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.  
 
 
I. De raad stemt in met de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van de 
Veiligheidsregio NHN; 
II. De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze over 
de begroting 2020 en de  meerjarenbegroting 2021-2023:  
III. De raad dient één zienswijze inzake de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool 
Noord-Holland: 
- Zienswijze: in te stemmen met de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-
Holland  
IV. De raad geeft opdracht aan het college van B&W om de besluiten middels een brief 
kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN. 
 

Bergen 
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord: 
 
1. De Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen. 
a. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland om het 
positieve resultaat ambulancezorg van € 73.000 te verrekenen met het openstaande tekort 2016 
van € 78.000. Het restant tekort van € 5.000 conform het besluit Algemeen Bestuur van 3 
december 2016 verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het 
verrekenen wordt gedaan met het positieve resultaat uit 2019. 
b. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om 
het positieve resultaat op de overige programma’s van € 448.000 als volgt te bestemmen: 
i. € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering en 
informatiebeveiliging’; 
ii. € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 
2,5% van de jaarlijkse lasten komt; 
iii. 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en 
ketenpartners’. 
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2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2020 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
 
3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de oprichting Brandweerschool Noord-
Holland: 
a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de oprichting van de Coöperatie 
Brandweerschool Noord-Holland U.A. 
b. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voornemen tot het benoemen van 
één bestuurder per veiligheidsregio in de Algemene Ledenvergadering en daarmee invulling te 
geven aan de toezichthoudende rol op de Brandweerschool Noord-Holland (en hier geen externe 
Raad van Toezicht aan toe te voegen) met dien verstande dat dit ook in artikel 9 van de Akte van 
oprichting geregeld wordt.  
c. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voornemen van de 
veiligheidsregio’s om drie jaar na oprichting over te gaan tot evaluatie van het functioneren van de 
Brandweerschool Noord-Holland en de werking van de bepalingen uit de Akte van oprichting met 
de uitdrukkelijke wens dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
hierover een besluit neemt.  
d. Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van artikel 9 lid 1 van de concept Akte 
van oprichting waarin wordt gesteld dat ook niet-leden (dus niet de directeur of 
brandweercommandant van de veiligheidsregio’s of iemand met vergelijkbaar mandaat) tot 
bestuurder benoemd kunnen worden.  
 
4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 

Castricum 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2018 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
2. Zich positief uit te spreken ten aanzien van het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om het positieve resultaat 
ambulancezorg van € 73.000 te verrekenen met het openstaande tekort uit 2016 van € 78.000 én 
het resterende tekort van € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-
Friesland met het verwachte positieve resultaat uit 2019. 
3. Zich positief uit te spreken ten aanzien van het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om het positieve resultaat op de 
overige programma’s van € 448.000 als volgt te bestemmen: 
i. € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering en informatiebeveiliging’; 
ii. € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van 
de jaarlijkse lasten komt. 
4. Te opteren voor het bestemmen van de resterende € 66.000 voor een bestemmingsreserve 
‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’. 
5. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 
6. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur inzake de oprichting van de 
Brandweerschool Noord-Holland: 
a. Voorstander te zijn van de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. 
b. Voorstander te zijn van het voornemen tot het benoemen van één bestuurder per 
veiligheidsregio in de Algemene Ledenvergadering en daarmee invulling te geven aan de 
toezichthoudende rol op de Brandweerschool Noord-Holland (en hier geen externe Raad van 
Toezicht aan toe te voegen) met dien verstande dat dit ook in artikel 9 van de Akte van oprichting 
geregeld wordt. 
c. Voorstander te zijn ten aanzien van het voornemen van de veiligheidsregio’s om drie jaar na 
oprichting over te gaan tot evaluatie van het functioneren van de Brandweerschool 
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Noord-Holland en de werking van de bepalingen uit de Akte van oprichting met de uitdrukkelijke 
wens dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord hierover een besluit neemt. 
d. Bedenkingen te hebben bij het voorstel dat ook niet-leden (dus niet de directeur of 
brandweercommandant van de veiligheidsregio’s of iemand met vergelijkbaar mandaat) 
tot bestuurder benoemd kunnen worden zoals in artikel 9 lid 1 van de concept Akte van oprichting 
wordt gesteld. 
7. Deze zienswijzen én wensen en bedenkingen door middel van bijgevoegde brief aan het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 

Heerhugowaard 
1. De zienswijze bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord vast te stellen. 
 
De zienswijze luidt: 
a. Ten aanzien van de begroting 2020 
-In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is de raad van mening dat de focus 
van de Veiligheidsregio moet liggen op het op orde brengen van de basis en het consolideren 
daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de werelden zorg en veiligheid door het 
oppakken van taken als verwarde personen, verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol en drugs. 
Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals GGD en GGZ. 
 
b. Ten aanzien van de jaarstukken 2018 
- De Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het incidentenbestrijdingsplan 
Water 
-Niet akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve van EUR 250.000 voor 
automatisering en informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing. 
-Ten aanzien van de keuze voor de resterende EUR 66.000 te kiezen voor optie II (het bedrag 
uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van concrete plannen om het 
bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’.(optie 
I) Ook in de kadernota is hierover niets aangegeven. 
 
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de Brandweerschool Noord-
Holland. 
 
 

Heiloo 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2018 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
2. Zich positief uit te spreken ten aanzien van het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om het positieve resultaat 
ambulancezorg van € 73.000 te verrekenen met het openstaande tekort uit 2016 van  
€ 78.000 én het resterende tekort van € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de 
Noordkop en West-Friesland met het verwachte positieve resultaat uit 2019. 

3. Zich positief uit te spreken ten aanzien van het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om het positieve resultaat op 
de overige programma’s van € 448.000 als volgt te bestemmen: 

i. € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering en informatiebeveiliging’; 
ii. € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% 

van de jaarlijkse lasten komt. 
4. Te opteren voor het bestemmen van de resterende € 66.000 voor een bestemmingsreserve 

‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’. 
 

5. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord.  
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6. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur inzake de oprichting van 
de Brandweerschool Noord-Holland: 

a. Voorstander te zijn van de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. 
b. Voorstander te zijn van het voornemen tot het benoemen van één bestuurder per 

veiligheidsregio in de Algemene Ledenvergadering en daarmee invulling te geven aan de 
toezichthoudende rol op de Brandweerschool Noord-Holland (en hier geen externe Raad van 
Toezicht aan toe te voegen) met dien verstande dat dit ook in artikel 9 van de Akte van 
oprichting geregeld wordt.  

c. Voorstander te zijn ten aanzien van het voornemen van de veiligheidsregio’s om drie jaar na 
oprichting over te gaan tot evaluatie van het functioneren van de Brandweerschool Noord-
Holland en de werking van de bepalingen uit de Akte van oprichting met de uitdrukkelijke wens 
dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hierover een besluit 
neemt.  

d. Bedenkingen te hebben bij het voorstel dat ook niet-leden (dus niet de directeur of 
brandweercommandant van de veiligheidsregio’s of iemand met vergelijkbaar mandaat) tot 
bestuurder benoemd kunnen worden zoals in artikel 9 lid 1 van de concept Akte van oprichting 
wordt gesteld.   

 

Langedijk 
1. Geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018. 
2. Door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend. 
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