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Acties: Voorbespreking van de Kadernota 2023, Regionaal Risicoprofiel en taakstelling 2022.

Als raadsvolgers hebben wij de informatie uit de verschillende documenten in deze rapportage 

samengevat, die naar onze mening een weergave geeft over de belangrijkste zaken. Wilt u het zelf 

in detail lezen dan kan dat, omdat de documenten ook op het RIS worden geplaatst. 

Als raadsvolgers hebben wij met de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren de stukken 
doorgenomen en daarbij enkele vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid en helder 
beantwoord. Deze staan geschreven bij de sub onderwerpen in dit document in de kleur paars.

Algemene zaken
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (650.000 inwoners) 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 zorg en veiligheid. 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien 
gemeenten (vanaf 1 januari 2022, 16 gemeenten). Dus ook voor de inwoners en ondernemers van 
onze gemeente. De burgemeesters van deze zestien gemeenten vormen het algemeen bestuur van 
de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast.

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023. Wij 
horen graag uw eventuele wensen en bedenkingen over het Regionaal Risicoprofiel en de oprichting 
en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.  Graag zien wij uw zienswijze voor 1 
maart 2022 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen 
bestuursvergadering van 4 maart 2021.

Kadernota 2023 
De kadernota is natuurlijk gebaseerd op het beleidsplan voor de beleidsperiode 2020-2023. 
In de kadernota wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen, actuele kaders en ontwikkelingen 
voor het jaar 2023, zoals nieuwe crisistypen, de veranderopgave van de brandweer, de 
Omgevingswet, Veilig Leven, Zorg & Veiligheid en Ambulancezorg. 

Hoofddoelstelling van de Veiligheidsregio: 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van 
leed en schade bij incidenten. We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met 
partners, inwoners en ondernemers.
Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere 
ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met 
voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlenen.  
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Speciaal over onze gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook 
ziet u in de dashboards hoe de speerpunten en ambities zijn ingevuld.

Beleidsplan 2020-2023 
In het beleidsplan 2020-2023 zijn de hoofddoelstellingen geformuleerd. In deze kadernota wordt 
ingegaan op de belangrijkste actuele kaders en ontwikkelingen voor het jaar 2023. 

Coronavirus en taakstelling 
De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus 
en de taakstelling 2022 en 2023. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren alle zeilen bij moeten 
zetten in de strijd tegen het coronavirus en de verwachting is dat dit ook nog wel even voortduurt. 
Het coronavirus heeft een grote impact (gehad) op de veiligheidsregio. Tot op heden heeft de 
veiligheidsregio de financiële impact weten te beperken. 
Helaas hebben de gemeenten het financieel zwaar door extra uitgaven in het kader van de WMO en 
Jeugdzorg. Daarom besloot het algemeen bestuur in maart 2021 dat Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord in 2022 en 2023 bijna 1,4 miljoen euro moet bezuinigen. De bezuiniging voor 2022 van ruim     
€ 675.000 is inmiddels met efficiency maatregelen ingevuld. 

De bezuinigingsmaatregelen voor 2023 hebben direct impact op de taken van de veiligheidsregio en 
op de snelheid en realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio wil bereiken op de beleidsthema’s 
zoals beschreven in deze kadernota. De taakstelling zal, naast het coronavirus, een te grote impact 
hebben op de belangrijke bewegingen die de veiligheidsregio al reeds heeft ingezet op het gebied 
van de modernisering van de brandweer, nieuwe crisistypen, de omgevingswet, ambulancezorg, 
veilig leven, en de verbinding tussen zorg en veiligheid. In de bestuurlijke dialoogsessie van 12 
november 2021 is daarom door het algemeen bestuur de denkrichting verkend om af te zien van 
realisatie van de taakstelling 2023. De snelheid in het realiseren van deze activiteiten zal wel deels 
afhankelijk blijven van de impact van het coronavirus op de veiligheidsregio.

Nieuwe Crisistypen
De veiligheidsregio is optimaal toegerust op de incidenten en crises met een lokaal of regionaal 
effect, maar de (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen om voorbereiding op die ongekende crisis, 
zoals digitale verstoringen, langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en andere typen 
crises waar Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent dat de veiligheidsregio’s in staat 
moeten zijn verschillende crises te beheersen met allerlei crisispartners, daarom is nieuwe 
crisistypen één van de thema’s in het beleidsplan 2020-2023.

Naar aanleiding van het advies van de evaluatiecommissie moet aan Crisisbeheersing meer vorm 
gegeven worden vanuit netwerksamenwerking waarbij alle crisispartners zoveel mogelijk vanuit 
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijdragen aan crisisbeheersing.                                    
Bij de samenstelling van het netwerk moeten de aard en de schaal van de specifieke dreiging of crisis 
leidend zijn. Omdat crises op verschillende manieren tot uiting kunnen komen, zijn telkens 
wisselende crisispartners en verschillende expertise nodig. Om dit te kunnen waarmaken, is het van 
belang alle partners in beeld te hebben en daar goede afspraken mee te maken. Op basis van het 
risicoprofiel, een terugblik op tien jaar GRIP-incidenten, het belang en de invloed van de 
verschillende partners en bestaande samenwerkingsovereenkomsten zijn zeventig partners 
gedefinieerd waar een actieve netwerkrelatie mee moet worden opgebouwd.

De geschetste ontwikkelingen en het risicoprofiel van de regio vragen om meer urgentie en een 
versnelling op het beleidsthema nieuwe crisistypen. De veiligheidsregio heeft nu niet de capaciteit 
om de basis op orde te krijgen en heeft ook minder fte’s in vergelijking met ander veiligheidsregio’s. 
De veiligheidsregio moet haar capaciteit uitbreiden met 2 fte in 2023, om invulling te geven aan de 
volgende 3 bestuurlijke beleidspeerpunten: 
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1.Intensivering van de samenwerking op de nieuwe crisistypen met de gemeenten en de andere 70 
crisispartners op risico-en crisisbeheersing.

2. Een flexibele(re) crisisorganisatie en netwerksamenwerking om sneller en beter in te spelen op 
een (langdurige) regionale en grensoverschrijdende crisis. 

3. Versterken van de regisseursrol van de veiligheidsregio om gemeenten en partners voor te 
bereiden op een éénduidige optreden tijdens nieuwe maar ook ‘klassieke’ incidenttypen (zoals 
branden met gevaarlijke stoffen). 

Op 4 maart 2021 is aan het algemeen bestuur gevraagd een regionaal risicoprofiel (RRP) vast te 
stelen. Dat is u door de griffie toegezonden om te lezen.
Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio 
aanwezige risico’s. Mede op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het 
bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. 
Het nieuwe RRP kan separaat geraadpleegd worden. 
Bij het bepalen van de impact worden de volgende belangen, mede gebaseerd op de Nationale 
Veiligheidsstrategie, meegewogen: 
• Territoriale veiligheid 

• Fysieke veiligheid 

• Economische veiligheid 

• Ecologische veiligheid 

• Sociale en politieke stabiliteit 

• Veiligheid van cultureel erfgoed 

Vanwege mogelijke nieuwe taken voor de VR die gemeenschappelijk aangepakt moeten worden, 
zoals de pandemie van Covid19, zal altijd eerst hierover de Raad worden geïnformeerd en worden 
meegenomen in een Raadsbesluit.

Veranderopgave brandweer 
De afgelopen jaren is met de experimenten van Brandweer 360 de basis gelegd voor de 
voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door demografische, infrastructurele en 
technische ontwikkelingen snel veranderende maatschappij. Meerdere innovatieve concepten, zoals 
de brandweer assistent, lokale initiatieven op het gebied van Veilig Leven en flexibele 
uitrukconcepten (zoals de SI-2), zijn kansrijk gebleken. Het kost echter steeds meer inspanning om 
onze prestaties op niveau te houden. 

Nieuwe crisistypen zorgen voor een veranderende inzet (meer grootschalig en langdurig) en inzetten 
zijn van toenemende complexiteit. Dit vraagt om meer adaptiviteit en nieuwe werkwijzen. Met als 
belangrijk doel dat brandweermensen vakbekwaam zijn én blijven en op een veilige manier 
brandweerzorg kunnen blijven leveren. Daarom is het tijd voor een nieuwe fase van modernisering 
van onze brandweerzorg. 

In augustus 2021 heeft het bestuur richting gegeven aan de veranderopgave voor de brandweer, in 
drie concrete ontwikkelsporen: 
1. Vraag- en risicogerichte Brandweerzorg 
De brandweer is flexibel en adaptief georganiseerd op basis van (lokale) risico’s in de regio. We 
differentiëren in onze organisatie met verschillende inzetconcepten en type brandweerposten. We 
bestrijden complexe en risicovolle incidenten op innovatieve wijze met daarvoor opgeleid personeel. 
Daarnaast zorgen we voor robuuste basisposten en basistaken voor de standaardincidenten. 
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Op basis van historische incidentgegevens en lager risicoprofiel krijgen posten een takenpakket op 
maat zonder de hoog risicotaken. Dit vermindert de belasting op vrijwilligers en bevordert het 
aantrekken van meer diverse doelgroepen. Dit spoor is een vervolgstap binnen het 
brandweerzorgplan dat vanuit Brandweer 360 is gestart. 

Geconstateerd is dat de uitruktijden hierdoor niet in gevaar komen. De brandweer assistenten, 
mannen en vrouwen, positief is ingebed bij het andere personeel en zij samen enthousiast hiermee 
omgaan. In het kader van samenwerking met de buurgemeenten is het aantal brandweerposten 
voldoende.

Naar aanleiding van een uitspraak bij het Europees Hof over de salariëring van de vrijwilligers die 
gelijk moet worden getrokken met de beroeps mensen, loopt nog een proces op Nationaal niveau. 
Wordt vervolgd.

2. Van Repressie naar Preventie 
De brandweer beweegt als organisatie “meer naar de voorkant”. Vanuit samenwerking in nieuwe en 
bestaande partnerships en het versterken van burgerparticiaptie (met sociale innovatie). Breder 
kijkend naar onze maatschappelijke taak en het inzetten van het huidige potentieel binnen de 
Veiligheidsregio, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en nazorg. Door samen met lokale 
partners te investeren in bijvoorbeeld oefeningen. We gaan lokale experimenten stapsgewijs 
uitbouwen naar succesvolle regio brede programma’s. Dit doen we onder andere samen met de 
gemeenten en actief in en met de gemeenschap. Risicobeheersing en de netwerkfunctie van de 
Veiligheidsregio worden doorontwikkeld, vanuit o.a. de implementatie van de omgevingswet. 

3. Brandweer als crisispartner 
In dit spoor verkennen we adaptieve en duurzame ontwikkelrichtingen in het snel veranderende 
speelveld en nieuwe crisistypen. We willen als brandweerorganisatie breed inzetbaar zijn in 
maatschappelijke urgenties en crises en aantrekkelijk blijven voor nieuwe generaties om (vrijwillig) 
bij te dragen. We gaan op zoek naar kansen om met partners verder te bouwen aan multidisciplinaire 
zorg- en veiligheidsteams. 

Omgevingswet 
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de 
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. OmgevingsDienst 
Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken 
gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk 
een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. 
Begin 2022 zal een voorstel worden gedaan voor een programma voor de taakuitvoering in 2023 
en verder. Dit voorstel zal voorzien in een programma dat een verdere invulling van de taken uit de 
gemeenschappelijke regeling op het gebied van risicobeheersing, brandveiligheid en crisisbeheersing 
beschrijft. Het beschrijft de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio op het gebied 
van de fysieke leefomgeving. Het programma is integraal onderdeel van de begroting van de 
veiligheidsregio en de gemeenten betalen daaraan hun bijdrage op basis van samenwerkings- 
afspraken die met iedere gemeenten worden gemaakt.  In 2022 worden hiermee de eerste 
ervaringen opgedaan op basis van de geïnventariseerde (maatwerk-)inzet per gemeente. Binnen het 
totale budget op jaarbasis kan een gemeente schuiven in de inzet over de verschillende activiteiten. 
Daarmee is ook de noodzakelijke flexibiliteit ingebouwd om het komend jaar samen op weg te gaan 
in het nieuwe stelsel van de fysieke leefomgeving. 
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Voor dit jaar houdt Schagen de huidige dienstverlening nog in stand. Deze was wel naar beneden 
bijgesteld. Hoe het hierna gaat is afwachten, mede omdat het Rijk meestal onvoldoende budget 
meegeeft. De gemeenteraad zal hierbij steeds aan de voorkant worden meegenomen met actieve 
informatie van de portefeuillehouder en waar nodig met een raadsbesluit.

Veilig Leven 
Het voorkomen van leed en schade is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. In huis voelen 
we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met 
name onder ouderen veroorzaakt dit leed. 
We kunnen verschil maken door niet alleen gebruik te maken van de kracht van onze eigen 
medewerkers, maar ook door de samenleving te mobiliseren. We sluiten per gemeente en samen 
mét de gemeente preventiecoalities met organisaties die achter de voordeur komen. Medewerkers 
van deze organisaties krijgen een training van de brandweer, leren wanneer en hoe ze naar ons 
kunnen doorverwijzen. In het onderwijs laten we leerlingen zien waar ze thuis op kunnen letten én 
bij opa en oma of de oudere buren. Met communicatiecampagnes stimuleren we mensen om hun 
eigen huis en dat van hun naasten veiliger te maken, eventueel met slimme sensoren. 
We maken slimme combinaties. Zo kan de brandweer bij het adviseren over een veilige vluchtweg, 
ook tips meenemen over het voorkomen van valongelukken op de trap. En zo kunnen zorg- en 
welzijnsorganisaties met hulp van de veiligheidsregio ook helpen branden te voorkomen. 
Het streven is om in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor brand- en valpreventie te 
implementeren, om zo goed aan te kunnen sluiten bij lokale initiatieven en behoeften. Doelstelling 
is om ieder jaar met maximaal drie nieuwe gemeenten deze aanpak te volgen. Door corona heeft dit 
vertraging opgelopen, onder andere omdat fysieke activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Wel 
is hierdoor het online bereiken van inwoners in een stroomversnelling geraakt, door onder meer 
Webinars en Social mediacampagnes in te zetten. De gemeenten waar de aanpak al is 
geïmplementeerd zijn Alkmaar, Bergen, Drechterland en Schagen. 
Hollands Kroon en Texel sluiten in 2022 aan, met andere gemeenten is de veiligheidsregio in gesprek. 
Het streven is om eind 2023 de werkwijze in tien gemeenten doorgevoerd te hebben en daarna de 
overige gemeenten aan te sluiten. Naast de aanpak per gemeente zijn er ook regio brede activiteiten, 
zoals lessen op basisscholen, voorlichting na brand en mediacampagnes. 
Aanzetten tot gedragsverandering werkt, dat zien we in de praktijk en dat zien we in de resultaten 
van enquêtes. We investeren in data-analyse en effectmetingen. Dat doen we niet alleen om te zien 
of we met onze activiteiten ons doel geraakt hebben, maar ook om steeds gerichter te werk te 
kunnen gaan en prioriteit te geven aan de mensen die het meeste risico lopen.

Zorg en Veiligheid 
In de commissie Zorg en Veiligheid, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van 
de politie, justitie, VNG, GGD en GGZ aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die 
regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de 
commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een 
coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren 
we op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. 
De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen 
problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie 
inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente 
zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie. 
De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel 
mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort nergens thuis, In control of Jeugd, Alcohol en Drugs 
In 2021 is het thema re-integratie ex gedetineerden toegevoegd. Voor 2022 en verder bestaat de 
mogelijkheid nieuwe thema’s toe te voegen. Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- 
en Veiligheidshuis. Over secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen 
met verward gedrag na 2022 is in personele zin geborgd. 
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Vanuit het Rijk is 10 miljoen structureel toegezegd voor ondersteuning voor het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Dit voor de implementatie van de ketenveldnorm, die nu door de Veiligheidsregio 
vanuit de projectgelden wordt gefinancierd. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis NHN zal dit ongeveer € 
300.000 zijn. Met deze financiële injectie is de basis op orde.

Ambulancezorg 
Zoals bekend is sinds 2021 is de wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hiermee kregen de 
huidige RAV’s met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd. Zo ook onze RAV. 
Hierdoor kan onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren 
in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in 
de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. 
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de 
veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de 
ontwikkeling dat mensen steeds langer thuiswonend. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook 
steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen 
oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis 
(Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer 
overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio.

Een punt van aandacht en zorg is dat de vele openstaande vacatures bijna niet zijn te vullen.

De RAV investeert nadrukkelijk op vergroten van AED netwerk en burgerhulpverlening. Als zodanig 
participeert actief in het NHN project Hart aan de Slag dat zich hierop richt. Innovaties zoals Electra 
Stroke zullen mogelijk in 2022/23 verder omarmt worden, maar dan voor de gehele RAV. 
Electra Stroke richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het 
juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt 
belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. 

De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Vanaf 2022 is 
stapsgewijze invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner gestart. Deze geven nu al een 
stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein. 

De RAV NHN mocht op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van 
het RIVM wederom (2021 – 24, 2022 – 13) diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een meer 
duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van 
onze regio. We zien dat mede hierdoor ook terug in duidelijk verbeterde ritprestaties. 

Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft 
vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen.
Voor onze RAV lukt dat wonderwel. Maar de RAV NHN vist voor de aankomende 
ambulanceverpleegkundigen uit de vijver van de ziekenhuizen. Dat was altijd al zo, maar in het licht 
van de algehele personele krapte in de acute zorg, blijft dat wrang voor de ziekenhuizen. De RAV 
NHN experimenteert deels al met combi-personeel ambulance – ziekenhuizen en wil dat verder 
uitbouwen.  Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en 
Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met 
de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot 
stand gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen. De 
huidige planning van realisatie ziet er als volgt uit: ingebruikname nieuwbouw Den Helder (2024), 
nieuwbouw Hoogkarspel (2022), uitbreiding stalling Wognum (2022), 2e locatie Texel (voor zomer 
2022).
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De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2024 - 2026 relevant zijn: 
1. De veranderopgave zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn. 
2. Oriëntatie op nieuwe crisistypen als digitale ontwrichting, klimaat, extreem geweld, pandemie zal 
in het programma van risico en crisisbeheersing opgenomen zijn. 
3. De taken in het kader van de Omgevingswet zullen in een vast programma zijn vastgelegd. 
4. Veilig Leven zal een vast programma zijn. 

5. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn. 
Wat gaan we doen? Waarom doen we dit? Wat mag het kosten? Planning 
Veranderopgave 
brandweer 

Bestuurskeuze Binnen de lopende 
begroting, mits geen 
nieuw beleid wordt 
afgesproken. 

2023-2026 

Nieuwe Crisistypen Bestuurskeuze 
(vooruitlopend op 
wettelijke opdracht) 

Investering in € 
190.000 structureel 

2023 

Omgevingswet 
(risicobeheersing) 

Wettelijk Afhankelijk van 
bestuurlijke afspraken 
per gemeente. 

2023 

Veilig leven Bestuurskeuze Binnen de lopende 
begroting, mits geen 
nieuw beleid wordt 
afgesproken. 

2023-2026 

Zorg en Veiligheid Bestuurskeuze Binnen de lopende 
begroting, mits geen 
nieuw beleid wordt 
afgesproken. 

2023-2026 

Taakstelling                                                                                                                                              
De veiligheidsregio anticipeert op de verslechterde financiële positie van de gemeenten veroorzaakt 
door de coronacrisis en de tekorten op het sociaal domein. Daarom zal de veiligheidsregio het 
huidige beleid voortzetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget.                                    
De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te 
vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en 
organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de 
veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te 
voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen. 
De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationeel activiteiten en de realiseerbaarheid 
van wat de veiligheidsregio te bieden heeft.

Gemeentelijke bijdrage                                                                                                                             
De verdeelsleutel 2023 per gemeente wordt medio februari 2022 bekend. In de begroting 2023 
wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. Er wordt rekening gehouden met de 
samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (Dijk en Waard).

Dekkingsmiddelen 
De bijdragen van de gemeenten komen hoger uit dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 
2022. Dit is met name veroorzaakt door de hoger dan verwachte indexatie op loon- en 
prijscompensatie vanuit de voorgeschreven CPB cijfers. Dit is ook terug te zien in de genoemde 
salarisstijging van 2,30% en kosten ontwikkeling op de overige lasten door de gestegen indexaties. 
Daarnaast is vooralsnog geen rekening gehouden met de bezuiniging 2023. 
In de bestuurlijke dialoogsessie van 12 november 2021 is door het algemeen bestuur de 
denkrichting verkend om de taakstelling van 2023 niet te realiseren. 
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Ook is nu de structurele capaciteitsuitbreiding nieuwe crisistypen € 190.000 opgenomen.                   
De rijksbijdrage BDUR is aangepast aan de bedragen genoemd in de brief van 7 juni 2021 van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit was vorig jaar opgelegd: Onderdeel van de sobere koers is dat het bestuur besloten heeft om de 
veiligheidsregio een taakstelling op te leggen voor 2022 en 2023 van in totaal 3%, wat neerkomt op 
een structurele bezuiniging  € 1.360.000. 

Bezuinigingsmaatregelen voor 2022 en Besluitvorming AB op 1 oktober 2021 
Het Algemeen Bestuur heeft unaniem ingestemd met het hieronder beschreven maatregelenpakket. 

 In 2022 gaat VRNHN ruim 675.000 euro bezuinigen door maatregelen die invloed hebben op 
verschillende onderdelen van de organisatie. Het gaat om:                                                                             
• Versoberen van inhuur, communicatie, certificering en interne audits en doelmatiger omgaan met 
kantoorwerkplekken en kantoorfaciliteiten door bedrijfsvoering;                                                                   
• Verminderen van de reiskosten door het structureel organiseren en faciliteren van het 
thuiswerken;                                                                                                                                                              
• Aansturen van vier brandweerposten door één in plaats van twee postcommandanten. Dit is 
mogelijk door eerder doorgevoerde vermindering van taken en het aantal vrijwilligers van deze 
posten;                                                                                                                                                                        
• Versoberen van declaratiemogelijkheden, zoals stomerijkosten voor de brandweeruniformen en 
het verlagen van het budget voor attenties voor derden;                                                                                
• Geen externe ICT-systemen gebruiken/aanschaffen voor de GRIP-monitor en het 
inwonersbelevingsonderzoek voor het onderdeel Bevolkingszorg; 
• Verlaging van de bijdrage van VRNHN van € 100,- naar € 75,- per jaar voor iedere 
brandweervrijwilliger aan de personeelsvereniging van de post t.b.v. bekostiging van sociale 
activiteiten. Hiermee komt de vergoeding meer in lijn met wat in andere veiligheidsregio’s 
gangbaar is. Deze versobering staat helemaal los van de uitruk- en oefenvergoedingen; deze blijven 
gehandhaafd. 
• Afstoten van brandweermaterieel dat niet direct gerelateerd is aan wettelijke opkomsttijden, zoals 
motorspuitaanhangers, scooters en dienstvoertuigen; 
• Structureel begroten van verkoopopbrengsten van afgeschreven brandweermaterieel; 
• Verminderen van keurings- en onderhoudskosten van brandweermaterieel. De combinatie van 
voordelen bij de inkoop door het sluiten van contracten voor keuring en slimmer organiseren moet 
zorgen voor lagere kosten. 
Voor enkele van deze maatregelen loopt nog een traject met de Ondernemingsraad. 

Solvabiliteit

 In het algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de 
ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

* een relatief laag eigen vermogen; door een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;

* een omvangrijke leningenportefeuille door de overname van roerende en onroerende goederen 
van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

Dat de solvabiliteit onder de 1 staat is geen zorg en geen risico. Wel teren we in op de reserves met 
het effect dat het vet van de botten verdwijnt. Het gevolg daarvan is dat de deelnemers in de 
toekomst zullen moeten bijplussen. 

Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De 
structurele exploitatieruimte is nihil, waardoor de ratio laag is.
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Proces taakstelling 2023 
Op 12 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur de dialoog gevoerd over de taakstelling van 1,5% 
voor 2023. Wettelijke kaders, de uitdagingen waar VRNHN voor staat en bestuurlijke ambities zullen 
hierin leidend zijn. De uitkomst hiervan is opgenomen in de kadernota 2023. 
U wordt als gemeenteraden door de zienswijzeprocedure op de kadernota 2023 hierin meegenomen!

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het voorleggen aan de regio’s van een 
voorstel tot vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s. De 
veiligheidsregio’s zijn zich namelijk bewust geworden, door een aantal interne en externe 
ontwikkelingen, van het belang van een goede regeling voor aanspraken van medewerkers die 
getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. Het is wenselijk gebleken aanspraken van 
medewerkers in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen. En 
daarvoor een gezamenlijk expertisebureau op te richten. Aangezien hiervoor een stichting de 
aangewezen vorm blijkt is het aan de besturen van de veiligheidsregio’s om hierover te besluiten. De 
gemeenteraden worden gevraagd ‘wensen en bedenkingen’ naar voren te brengen. 

Voorgestelde zienswijzen voor de gemeenteraden in de  Noordkop door het college van 
B&W Schagen, 11 januari 2022:

1. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan 
de Stichting Risicobeheersing Veiligheidsregio's:
Algemeen
Voordat we in gaan op de Kadernota en de andere aangeleverde stukken, namens de raad de 
complimenten voor de inzet in het afgelopen jaar. Opnieuw een jaar getekend door de coronacrisis, 
waarbij de Veiligheidsregio hard heeft gewerkt.

Kadernota
We verzoeken de Veiligheidsregio over een aantal ontwikkelingen duidelijk aan te geven wat wel en 
niet een wettelijke taak is van de Veiligheidsregio, wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke 
Regeling valt, en waar we als raden wat van mogen vinden of wat ligt bij de colleges als het gaat om 
de uitvoerende taken. Onderbouw goed waar je van bent en waar je niet over gaat, met name over 
de volgende onderwerpen (zie toelichting onderaan per punt):
1. Taken rondom de Omgevingswet (incl. Risicobeheersing).
2. Veranderopgave Brandweer.
3. Organisatie rondom de nieuwe crisistypen.
4. Zorg en veiligheid.
5. Regionaal Risicoprofiel
We vragen de Veiligheidsregio met klem om in alle visies die worden vastgesteld, het 
bovengenoemde helder in beeld te brengen en de raden daarbij te betrekken.
-In de Kadernota 2023 willen we de ruimte geven om in 2023 uit te breiden met 2fte, maar of deze 
investering op het onderwerp nieuwe crisistypen moet gebeuren, daar is nog geen akkoord op.        
De bekrachtiging of deze 2fte daadwerkelijk nodig is waar het nu voor gevraagd wordt vindt plaats in 
de begroting. De motivatie is op dit moment niet sterk genoeg. 
Marktpartijen kunnen deze taken ook invullen en de (lokale) partners hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. Daarnaast is de visie nog niet vastgesteld over hoe we omgaan met de 
Omgevingswet en heeft het toekomstbestendig maken van de brandweer ook raakvlakken met de 
nieuwe crisistypen. 
We verzoeken de Veiligheidsregio om de benodigde uitbreiding integraal te bekijken en toe te lichten 
hoe de Veiligheidsregio gaat anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat dit in de 
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begroting voldoende onderbouwd zal zijn, waardoor we in de zienswijze op de Begroting 2023 de 
instemming kunnen bekrachtigen.

Stichting Risicobeheersing Veiligheidsregio's
De gemeenteraden in de Noordkop hebben geen wensen en/of bedenkingen op het voorgenomen 
besluit tot deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Ten slotte ontvangt de raad 
graag een toelichting waarom het niet doorgaan van de 1,5% bezuiniging niet in de aanbiedingsbrief 
is genoemd. 

Ad 1: De samenwerkingsafspraken rondom de Omgevingswet en risicobeheersing zijn 
maatwerkafspraken die niet wettelijk bij de Veiligheidsregio zijn neergelegd en die per gemeente 
verschillen. Deze taken zijn geen onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze afspraken zijn 
een Bestuurskeuze en niet wettelijk verankerd (informatie op pagina 7 klopt niet).

Ad 2: De afgelopen bezuiniging is geen onderdeel van deze kadernota, maar ter evaluatie zijn toen 
niet alle betrokkenen meegenomen in het proces. In het vervolg is dat wel wenselijk. Het tweede deel 
van de taakstelling om in 2023 te bezuinigen Besluit Pagina 2 of 3 gaat niet door, maar in de 
kadernota wordt wel verwezen naar een taakpakket op maat voor de posten. Betrek alle betrokkenen
ruim van tevoren bij wat het plan wordt voor de kazernes. Ditzelfde geldt voor de verschuiving om 
‘meer naar de voorkant’ te komen. Hoever ga je naar de ‘voorkant’? Dit is een bestuurlijke keuze.

Ad 3: De gemeenteraden nemen kennis van de uitdagingen op het gebied van nieuwe crisistypen, 
maar vragen zich af of de genoemde onderdelen binnen de taak van de Veiligheidsregio valt. Doordat  
de Veiligheidsregio meer inzet op een netwerkorganisatie initieert zij deze vraag/behoefte bij 
partners. Geef een goede onderbouwing over wat de kaders zijn voor de netwerkorganisatie en hoe 
dit zich verhoudt met de rol van de lokale partners zelf en van de gemeenten om in contact te staan
met de eigen lokale partners. 

Ad 4: Zoals in de eerder afgegeven zienswijze op de Kadernota 2022 en op het Regionaal Beleidsplan 
2020-2023 genoemd, is de rol van de Veiligheidsregio faciliterend op het gebied van Zorg en 
Veiligheid. De commissie heeft een aanjagende functie, maar is alleen bevoegd om besluiten te 
nemen over het Zorg- en Veiligheidshuis. Wij gaan ervan uit dat nieuwe thema’s die toegevoegd 
worden, alleen ter advies besproken worden in de commissie. De gemeenteraad gaat er vanuit dat zij 
worden meegenomen in de ontwikkelingen voordat het beleid definitief wordt en financiën voor niet-
wettelijke taken doorberekend worden. De commissie Zorg en Veiligheid gebruikt de bestaande 
infrastructuur van de Veiligheidsregio, maar het is een politieke keuze of dit wel of geen vast thema 
wordt. 

Ad 5: Houd rekening in het risicoprofiel met waar de grens ligt tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten en de Veiligheidsregio. Hoever gaan de voorbereidingen op de genoemde risico’s in het 
regionaal risicoprofiel. De effecten van cybercriminaliteit, komen waarschijnlijk overeen met die van 
digitale ontwrichting. Het bestrijden van de criminaliteit zelf hoort bij de taak van gemeenten.

2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door 
bijgevoegde briefbekend maken.

Het college besluit om:

Het college van burgemeester en wethouders besluit, de gemeenteraad via de Regionale 
raadscommissie Noordkop van 3 februari, voor te stellen:
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1. de onderstaande gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023, het 
Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en het (voorgenomen) 
besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s:

2. De zienswijze door bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord bekend te maken.

Aldus besloten in de vergadering van 11 januari 2022.
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Als raadsvolgers delen wij de voorgestelde zienswijzen van het college en adviseren u hiermee in 
te stemmen.

En, vragen u ………………

Het advies aan de Regionale Raadscommissie Noordkop te bespreken in de 
vergadering van 3 februari alvorens in onze raadsvergadering van 15 februari            

Hartelijk dank
Co Wiskerke en Chih Chun Wang

Definitie/omschrijving zienswijze: Een zienswijze is het geven van een mening door een 
belanghebbende tegen een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan. Door het indienen hiervan 
maken wij kenbaar dat wij het gedeeltelijk of geheel niet eens zijn met hun voornemen een bepaald 
besluit te nemen.
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