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RAADSBESLUIT 
Raadsbesluit  
Zienswijzen Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord, Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en 
oprichting Brandweerschool Noord-Holland 
Zienswijzen Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord, Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en 
oprichting Brandweerschool Noord-Holland 
De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 13 juni 2019; 
 
gelet op de zienswijze die is afgegeven op de kadernota van Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord; 
 
gelet op hetgeen is bepaald in de Wgr, de FUGR 2019 en de notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen;’ 
 
 
b e s l u i t: 
 
 

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’. 

 
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 



 - 2 -  

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. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
donderdag 20 juni 2019. 
 
 
 
 
 
De heer A. Idema  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
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