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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Veiligheidsregio / registratienr.: 15.008588 

12 mei 2015 

R.M. Verhoef 

0224 – 210 364 

jaarstukken 2014 veiligheidsregio nhn 

Sociaal Domein 

15.009909 

 

 

Samenvatting 

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN (VR NHD) legt 

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio NHN elk begrotingsjaar verantwoording af over het 

gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het 

accountantsrapport. Dit wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden zodat 

zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Zodra de gemeenteraden met de Jaarstukken 2014 

Veiligheidsregio NHN akkoord zijn gegaan, dan kunnen de Jaarstukken 2014 vervolgens in het 

algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN worden vastgesteld. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio NHN voor kennisgeving 

aannemen; 

2. Het resultaat 2014 als volgt te bestemmen;  

 Het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene 

reserve ambulancezorg; 

 Het negatieve saldo van de overige programma’s VR (-€ 498.000) te onttrekken uit de 

algemene reserve Veiligheidsregio. 

3. De bestemmingsreserve ‘kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer’ (€ 77.000) vrij 

laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio. 

4. Zienswijze in te dienen voor een aparte bestemmingsreserve (+€ 73.000) voor het programma 

Veiligheidshuis NHN. 

 

 

Financiële gevolgen 

De algemene reserve komt uit op een negatief resultaat van € 50.000,00. De algemene reserve dient 

in 2015 gecompenseerd te worden door de VR NHN of door een extra bijdrage van de gemeenten. 

De extra bijdrage zal voor de gemeente Schagen neerkomen op ongeveer € 3.000. 

 

Aanleiding 

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN legt het dagelijks 

bestuur van de Veiligheidsregio NHN (hierna: dagelijks bestuur) elk begrotingsjaar verantwoording af 
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over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring 

en het accountantsrapport. De gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 12 weken de tijd om 

hun zienswijze kenbaar te maken. Dit conflicteert echter met de wettelijke termijnen van indiening van 

de stukken. De vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli 2015 worden ingediend bij de provincie 

Noord-Holland, het CBS en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het niet tijdig 

indienen van de stukken bij het CBS zal consequenties hebben voor de uitbetaling van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten. Gelet op het zwaarwegende belang heeft de 

Veiligheidsregio NHN besloten om de vaststelling van de jaarstukken te agenderen voor de 

vergadering van het algemene bestuur op 3 juli 2015. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 19 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van 

ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met deze Jaarstukken 2014 legt het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio NHN verantwoording af over het gevoerde beleid. In de bijgaande brief van 20 april 

2015 (zie bijlage van dit voorstel) zijn de belangrijkste feiten over het boekjaar 2014 samengevat. In de 

bijgaande brief komen de volgende vijf zaken nadrukkelijk aan de orde: 

 

1. Ambitie; 

2. Wat hebben we bereikt; 

3. Wat heeft het gekost;  

4. Resultaatbestemming; 

5. Procedure behandeling jaarstukken.  

 

De jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio NHN treft u als bijlage bij dit voorstel aan. 

 

2. Argumenten 

In 2014 heeft de VR NHN verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De prestaties op producten met 

beoordelingscriteria zijn weergegeven in de bijlage Veiligheidsregio inzicht jaarstukken 2014. 

Hieronder vindt u per discipline een overzicht van de belangrijkste speerpunten en of deze in 2014 

behaald zijn. 

 

GHOR 

De GHOR scoort groen op de meeste producten van 2014.  Alleen het product Inzet 

sleutelfunctionarissen scoort oranje op het onderdeel opkomsttijd voor OvDG. Er is geconstateerd dat  

4x een overschrijding heeft plaats gevonden van de 30 minuten grens bij GRIP incidenten.  

 

Ambulancezorg 

In 2013 is het ‘Directe Inzet Ambulance’ systeem (DIA) geïntroduceerd. Er is een verbetering van de 

Meldkamer Ambulance (MKA)-tijd zichtbaar. Het systeem lijkt duidelijk positief effect te hebben. 

Tevens is er extra materieel beschikbaar geweest. De Mobiele Data Terminals leveren steeds vaker 

problemen op, vervangingstraject is gestart. Convenanten met buurregio’s zijn begin 2014 herzien. 

 

Veiligheidsbureau 

Het veiligheidsbureau is in 2014 volop bezig geweest met de implementatie van bevolkingszorg 8.0. Dit 

project loopt nog door in het eerste half jaar van 2015. Het regionaal team Bevolkingszorg NHN moet 

uiterlijk op 1/7/2015 operationeel zijn.  

In de samenwerking met de crisispartners zijn niet alle producten behaald. Het nieuwe regionale 

convenant Defensie zal in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond. Het convenant met KPN is 

qua planning voor KPN te optimistisch gebleken. Dit wordt doorgeschoven naar 2015. Voor wat 

betreft het convenant met Prorail is besloten deze in prioriteit naar achter te schuiven. Hier wordt een 

aanvang mee gemaakt in 2015. Ook is gebleken dat in 2014 1x een GRIP (2)3 niet binnen 6 weken 

geëvalueerd is.  

 

Brandweer 
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In 2014 zijn de meeste speerpunten behaald. Op het product basis brandweerzorg is gebleken dat in 

71% ten opzichte van het doel van 100% van de gevallen de brandweer binnen de norm tijd ter 

plaatse is. Het scholingsproces is intern onderzocht en er is een verbeterplan opgestart. Het aantal 

nodeloze meldingen is boven de norm. De wet verplicht om de veelplegers aangesloten te laten op 

de GMK. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te verminderen.  

 

Meldkamer 

In de meldkamer is op alle disciplines op onderdelen van de betreffende meldkamertafel niet 

voldoende resultaat behaald. Voor ambulancezorg en brandweerzorg is door ziekteverzuim grote 

roosterdruk ontstaan. De verwerkingstijden voor brandweerzorg en politiezorg zijn niet behaald. Dit 

heeft verschillende oorzaken. Voor de politiezorg wordt het resultaat negatief door meldingen die via 

ambulancezorg binnen komen. De certificering van de brandweerzorg is niet uitgevoerd.  

 

3. Financiën 

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar 2014 afgesloten met een negatief 

resultaat van € 146.000 inclusief mutaties van de reserves. Hieronder vindt u een beknopt overzicht en 

toelichting. 

 

 

   Begroting  Begroting  Rekening  

(bedragen x € 1.000)  2014  2014  2014  

      na wijz.     

         

Ambulancezorg  0   323 V  278 V 

Brandweer   0    -73 N   -89 N 

GHOR  0      11 V   -50 N 

Meldkamer   0   -161 N -296 N 

Veiligheidsbureau  0      67 V   -62 N 

Veiligheidshuis  0      50 V    73 V 

   0    217 V -146 N 

 

Ambulancezorg  

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 278.000 voordelig. In de 2e bestuursrapportage is het 

budget NZa fors opwaarts bijgesteld, op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. Vanaf 1 

oktober heeft de implementatie van de paraatsheidsuitbreiding plaatsgevonden. In het vierde 

kwartaal is het gelukt om de prestatie-afspraken (93% van de A1 ritten binnen 15 minuten ter plaatse 

te zijn) te halen, waardoor de bijbehorende bonus ook is gekregen. De lasten zijn voornamelijk 

gestegen door hogere personele lasten als gevolg van opleiden nieuwe medewerkers voor de 

paraatheiduitbreiding.  

 

Brandweer  

Het programma brandweer sluit af met een negatief saldo van € 89.000. Dit komt doordat er een 

voorziening is gevormd voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie (€ 136.000). Dit zijn 

frictiekosten. Daarnaast is er sprake van lagere kosten bij opleiden en oefenen (€ 200.000), zijn er meer 

kosten voor bedrijfsvoering doorbelast (€98.000) en er is een BTW nadeel op de piketvergoedingen (€ 

51.000).  

 

GHOR  

Het programma GHOR sluit met een nadelig resultaat van € 50.000. Afwijkingen ten opzichte van de 

begroting worden met name veroorzaakt door hogere inzetkosten medewerkers en hogere 

doorbelasting vanuit bedrijfsvoering. Door scherp te begroten, kunnen deze overschrijdingen binnen 

het programma slechts beperkt worden opgevangen. In het jaar saldo resteert hierdoor een negatief 

resultaat.  

 

Meldkamer  
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Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 296.000 wordt voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door hogere personeelslasten (salarissen en inhuur derden) in verband met een aantal 

langdurig zieken. Het ziekteverzuimpercentage van de meldkamer is hoger dan 10%.  

 

Veiligheidsbureau  

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een nadelig resultaat van € 62.000. Met name de kosten 

voor personeel, rampenbestrijding en de doorbelasting vanuit bedrijfsvoering zijn hoger dan 

oorspronkelijk begroot. De kosten met betrekking tot ‘opleiden en oefenen’ vallen lager uit (met 

name door opsplitsing van CoPI dagen naar 2015). 

 

Veiligheidshuis  

Het programma Veiligheidshuis sluit met een voordelig resultaat van € 73.000. Dit saldo ontstaat met 

name omdat er oorspronkelijk rekening is gehouden met kosten voor diverse applicaties, PR en 

communicatie, huisvesting en representatie. In de rekening 2014 zijn deze kosten uiteindelijk maar zeer 

beperkt gerealiseerd waardoor een voordelig saldo ontstaat. 

 

Voorstel resultaatbestemming VR NHN 

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Het 

Algemeen Bestuur besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat en over de financiële 

dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaten.  

 

Het DB stelt voor om het resultaat 2014 als volgt te bestemmen: 

Toevoeging aan de reserve programma ambulancezorg  + € 278.000,00            

akkoord 

 

Onttrekking aan de algemene reserve (incl Veiligheidshuis NHN) - € 424.000,00      

niet akkoord 

 

De Veiligheidsregio NHN adviseert om het positieve resultaat van het programma Veiligheidshuis NHN 

samen te voegen met de resultaten van de andere programma’s (Meldkamer, GHOR, Regionale 

brandweer en Veiligheidsbureau).  

 

De financiering van het Veiligheidshuis NHN kent echter tot op dit moment twee geldstromen. 

Enerzijds worden de gelden ingebracht door de gemeenten in NHN (€ 0,40 per inwoner) en anderzijds 

door het Openbaar Ministerie.  Gelet op de wens te komen tot regionalisering van veiligheidshuizen 

en de versterking van de regierol van gemeenten bij de aanpak van onveiligheid, is besloten om de 

structurele Ministerie van Veiligheid en Justitie-bijdrage niet langer via het Openbaar Ministerie, maar 

via de gemeenten aan de veiligheidshuizen uit te keren. Dit betekent dat de VenJ-bijdrage zal 

worden uitgekeerd aan de 15 zetelgemeenten van de veiligheidsregio’s. Voor Noord-Holland Noord is 

Alkmaar de zetelgemeente. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie verstrekt € 251.700,- per jaar ten 

behoeve van het Veiligheidshuis. Daar een deel van de gelden afkomstig is van het OM dienen de 

gelden voor het Veiligheidshuis apart gereserveerd te worden (net als voor de Ambulancedienst) en 

kunnen deze niet in algemeen belang besteed worden, zoals voorgesteld wordt door de 

Veiligheidsregio NHN. Volgens de gemeente Schagen dient er dan ook een aparte 

bestemmingsreserve programma Veiligheidshuis NHN worden opgezet. In brief U2013/216/PES van de 

Veiligheidsregio NHN staat de financiering van het Veiligheidshuis NHN beschreven. 

 

Een aparte reserve voor het Veiligheidshuis NHN heeft consequenties voor de financiering van de 

exploitatie te korten van de overige programma’s. Voorgesteld wordt om het AB voor te stellen om 

over de exploitatieresultaten als volgt te besluiten: 

Toevoeging aan de reserve programma ambulancezorg  + € 278.000,00 

Toevoeging aan de reserve Veiligheidshuis +   € 73.000,00 

Onttrekking aan de algemene reserve -  € 498.000,00 

 

De algemene reserve komt dan uit op een negatief resultaat van € 50.000,00. De algemene reserve 

dient in 2015 gecompenseerd te worden door de VR NHN of door een extra bijdrage van de 

gemeenten. 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 5 van 6 
 

 

4. Risico's 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio NHN 

 Begeleidende brief Veiligheidsregio NHN 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015 ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 10 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel artikel 26 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN ; 

 

besluit: 

1. Instemmen met de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio NHN voor kennisgeving 

aannemen; 

2. Het resultaat 2014 als volgt te bestemmen;  

3. Het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene reserve 

ambulancezorg; 

4. Het negatieve saldo van de overige programma’s VR (-€ 498.000) te onttrekken uit de 

algemene reserve Veiligheidsregio. 

5. De bestemmingsreserve ‘kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer’ (€ 77.000) vrij 

laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio. 

6. Zienswijze in te dienen voor een aparte bestemmingsreserve (+€ 73.000) voor het programma 

Veiligheidshuis NHN. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


