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Geachte mevrouw Schouten,  
  

 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder op de Kadernota 2024 
Veiligheidsregio NHN. Hieronder vindt u het besluit. Voor een toelichting op het besluit verwijzen wij u naar het 
RRN advies en raadsbesluit Kadernota 2024 in de bijlage.  
 
Besluit  
Tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2023 heeft de raad van Den Helder besloten:  
1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord.  

 

Naast de positieve zienswijze zijn drie beleidsmatige aandachtspunten waar de gemeenteraad van Den 
Helder vragen over heeft, of op een later moment geïnformeerd wil worden.  
 
Het betreft de volgende drie onderwerpen die hier onder nader uitgelegd worden: 
1. De beleidsmatige afstemming tussen de verschillende beleidsplannen; 
2. Voldoende bezetting is voor de nieuwe type crisisbeheersing; 
3. De structurele dekking voor de begroting.   
 
Beleidsplan 2024 – 2027 / Ontwikkeling brandweer / Nieuw dekkingsplan brandweer 
Deze drie verschillende plannen hebben veel raakvlakken met elkaar en zullen elkaar vermoedelijk deels 
overlappen. Uit de kadernota blijkt onvoldoende wat de samenhang is tussen deze plannen en op welke 
manier zij al dan niet gezamenlijk opgepakt gaan worden. Graag zouden wij dat duidelijk(er) in de kadernota 
omschreven zien worden.  
 
Hierover zijn de volgende vragen gesteld:  

• Wat is de samenhang tussen de drie verschillende plannen?  

• Wat zijn de verschillen tussen deze plannen?  

• Worden de drie verschillende plannen in één traject opgepakt of worden ze in drie verschillende trajecten 

opgepakt?  

• Zijn er geen overlappende werkzaamheden waardoor deze op verschillende plekken worden opgepakt en 

dubbelingen ontstaan?  
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Aandachtspunt 
Vanuit de Noordkop gemeenten vragen we aan de Veiligheidsregio om ook aandacht te houden voor het 
belang van de aanwezigheid van voldoende “operationele mankracht” om invulling te kunnen geven aan dit 
nieuwe type crisisbeheersing. 
 
Bijlage begroting 
In de bijlage is de begroting bijgevoegd. De gemeenteraad vraagt zich af of de structurele lasten ook 
structureel gedekt zijn of dat de tekorten uit de reserves worden gehaald. Op dit punt willen we graag 
geïnformeerd worden of de begroting “materieel sluitend” is.  
 
  
Met vriendelijke groet,  
Namens de gemeenteraad van de gemeente Den Helder 
 
 
Raadsgriffier,        Voorzitter,  
 
 
 
 
Mr. Drs. M. Huisman      J.A. de Boer MSc.  


