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R. Verhoef 

0224 – 210 364 

Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Sociaal Domein 

15.011098 

 

 

Samenvatting 

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio elk begrotingsjaar een begroting voor. De begroting 2016 is geagendeerd voor de 

AB-vergadering van 3 juli 2015. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de  rekening 

2014 aangeboden aan het algemeen bestuur. De begroting 2016 is opgesteld op basis van dezelfde 

methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgettering) inclusief de opgelegde 

taakstellende structurele bezuiniging. 

 

Voorgesteld besluit 

 Niet instemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland  

 Een zienswijze indienen waarin wordt aangegeven om: 

1. Voor de doorgevoerde loon en prijscompensatie  gelijktijdig een aanvullende 

bezuinigingsopgave ter grootte van hetzelfde bedrag op te leggen. 

2. De totale gemeentelijke bijdrage van € 39,2 miljoen daarmee terug te brengen naar het 

afgesproken niveau van € 38,9 miljoen conform de afspraken die zijn gemaakt op 27 

maart 2015 in het Algemeen Bestuur. 

 

Financiële gevolgen 

De begroting 2016 van de veiligheidsregio  sluit met een totale gemeentelijke bijdrage van € 39,2 

miljoen (inclusief 0,15 bijdrage bevolkingszorg 8.0) 

In de raadsvergadering van 24 maart 2015  is afgesproken om de opgelegde bezuinigingen 

gefaseerd in te voeren en bij dit voorstel is uitgegaan van een totale gemeentelijke bijdrage van 38,9 

miljoen (inclusief 0,15 bijdrage bevolkingszorg 8.0). Per saldo wordt er nu een bedrag € 300.000 extra in 

rekening gebracht.  Deze extra bijdrage heeft te maken met de doorgevoerde bedragen voor de 

loon en prijsindexatie. Aangezien er in bestuurlijk overleg van 11 december 2014 is uitgesproken om 

voor de gemeenschappelijke regelingen de nullijn te hanteren wordt voorgesteld  om voor de  

doorgevoerde loon en prijscompensatie een aanvullende bezuinigingsopgave ter grootte van 

hetzelfde bedrag op te leggen en daarmee de gemeentelijke bijdrage terug te brengen naar het 

afgesproken niveau van 38,9 miljoen.  

In de begroting van de gemeente Schagen is rekening gehouden met de bijdrage op basis van  

€ 38,9 miljoen.  
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Wanneer er akkoord wordt gegaan met de huidige ingediende begroting 2016 inclusief loon en 

prijscompensatie  dan zal de gemeente Schagen een extra bijdrage accepteren van € 31.937,- voor 

2016 en verder, waarvoor dekking gezocht moet worden bij het opstellen van de begroting 2016 en 

meerjarenraming van de gemeentebegroting. 

 

Aanleiding 

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. 

 

De gemeente Schagen heeft 20 april 2015 de ontwerpbegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-

2019 en de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 3 juli 

2015 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële 

stukken behandeld. Dit advies behandelt de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de 

Veiligheidsregio NHN. De jaarrekening wordt in een apart advies behandeld. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het algemeen bestuur van de VR NHN te informeren over het standpunt van de gemeenteraad van 

Schagen ten aanzien van de begroting 2016. Daarbij wordt beoordeelt of de ingediende begroting 

2016 aansluit met de gemaakte afspraken in het algemeen bestuur van 27 maart 2015 en of de 

speerpunten van de ingestelde commissie GRIP worden nagekomen. 

De uitkomsten hiervan moeten zorgen voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van onze 

inwoners en het uitvoeren van de taken door de veiligheidsregio tegen een acceptabele prijs. 

 

2. Argumenten 

Voor u ligt de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De begroting voor 2016 

laat zich kenmerken door het spanningsveld tussen de geregionaliseerde organisatie en de 

opgelegde bezuinigingsdoelstelling.  Het  dagelijks  bestuur  van  Veiligheidsregio  Noord-Holland  wil  

de  komende jaren fiks  besparen  op  de  kosten  van  brandweerzorg.  In  2015  moet  een  

structurele  bezuiniging van € 4,9 miljoen worden gerealiseerd. In 2016 komt daar nog eens € 1,0 

miljoen bij.   

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio volgde daarmee het advies van een tijdelijke commissie 

onder  leiding  van  een  onafhankelijke  voorzitter,  bestaande  uit  een  aantal  burgemeesters  en  

een gemeentesecretaris  uit  de  regio.  De  commissie  werd  ingesteld  nadat in het algemeen  

bestuur van oktober 2014 duidelijk werd dat een meerderheid van de burgemeesters vanaf 2015 

totaal €  7,4 miljoen wilden bezuinigen op brandweerzorg in deze regio.  Op 27 maart 2015 is besloten 

om de bezuinigingstaakstellingen niet in één keer in te boeken maar gefaseerd in te voeren en toe te 

werken naar een totale gemeentelijke bijdrage van € 37,2 miljoen. 

In de nu voorliggende begroting voor 2016 komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op € 39,2 

miljoen. Volgens de afspraken gemaakt op 27 maart 2015  zou de totale gemeentelijke bijdrage 

moeten neerkomen op € 38,9 miljoen, om conform de fasering toe te groeien  naar een totale 

gemeentelijke bijdrage van € 37,2 miljoen in 2019. 

Uit de ingediende begroting is te lezen dat de kosten stijgen met 1,2 miljoen en de inkomsten met 0,9 

miljoen. Per saldo nemen de kosten toe met € 300.000. Als verklaring wordt aangegeven dat de 

begroting is verhoogd met de indexering voor loon( 0,5%) en prijsindexatie (1,5%). 

Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2016 zijn de brieven van de gemeente Alkmaar van 

2 januari 2015 en 9 februari 2015 gehanteerd. In de eerste brief is opgenomen dat de toegestane 

loon- en prijscompensatie voor 2016 0,81% bedraagt. De tweede brief geeft aan dat in het bestuurlijk 

overleg van 11 december 2014 met de portefeuillehouders van de gemeenten Den Helder, 

Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Alkmaar  de voorkeur is 

uitgesproken om voor de jaren 2016 t/m 2018 de nullijn te hanteren. 

Met de nu voorliggende begroting wordt de indexatie verrekend met de bezuinigingstaakstelling 

waardoor de totale gemeentelijke bijdrage hoger uitkomt dan afgesproken. 
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Wij stellen voor om voor de  doorgevoerde loon en prijscompensatie een aanvullende 

bezuinigingsopgave ter grootte van hetzelfde bedrag op te leggen en daarmee de totale 

gemeentelijke bijdrage terug te brengen naar € 38,9 miljoen. (conform afspraken 27 maart 2015) 

 

3. Financiën 

Op hoofdlijnen ziet de begroting 2016 er als volgt uit: 

 
 

Werkgroep Grip 

Vanuit de Werkgroep Grip zijn voor de GR-veiligheidsregio een aantal speerpunten benoemd die 

onderdeel uitmaken van het gemeentelijk toetsingskader. 

1. acceptabele aanrijtijden hulpdiensten 

2. professionalisering rampen en crisisbestrijding binnen 1,5 jaar 

3. de diensten uitvoeren voor een acceptabele prijs 

4. herziening van de basis waarop de kosten verdeeld worden tussen de deelnemende  

   Gemeenten 

 

Voor de eerste drie punten is binnen de nu voorliggende begroting invulling gegeven met een 

nuancering op  de doorgevoerde loon en prijscompensatie.  Voor punt 4 van de speerpunten van de 

commissie GRIP wordt in het najaar verder discussie gevoerd. 

 

4. Risico's 

De begroting 2016 is evenals de begroting 2015 een structurele begroting. Dit betekent dat 

incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden onder meer gerekend regionale 

frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. 

De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Hetzelfde geldt voor 

de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas begin 2016 zicht is op de hoogte en duur van 

de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke 

onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. 

Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen. 

 

De projectkosten regionalisering (€ 5,73 miljoen) zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De projectkosten regionalisering worden met ingang van 

begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit de 

incidentele onderuitputting van de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. 

Vooralsnog gaan we uit van ruim € 1,1 miljoen per jaar. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2015, nr. ;  

 

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

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

 Niet instemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland  

 Een zienswijze indienen waarin wordt aangegeven om: 

1. Voor de doorgevoerde Loon en prijscompensatie  gelijktijdig een aanvullende 

bezuinigingsopgave ter grootte van hetzelfde bedrag op te leggen. 

2. De totale gemeentelijke bijdrage van € 39,2 miljoen daarmee terug te brengen naar het 

afgesproken niveau van € 38,9 miljoen conform de afspraken die zijn gemaakt op 27 

maart 2015 in het Algemeen Bestuur. 

 

 

 

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 


