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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijzen Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en 
oprichting Brandweerschool Noord-Holland. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Aan de raad voor te stellen: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2018 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 

a. De Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te 
stellen. 

b. 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. 

c. 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.  
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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 
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 (zie bijlage 2) aan het Dagelijks 

Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
In voorliggend voorstel liggen de concept zienswijzen voor ten aanzien van de Jaarstukken 
2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord en de oprichting Brandweerschool Noord-Holland. Het voorgestelde besluit is 
om aan de raad voor te stellen deze concept zienswijzen vast te stellen.  
 
Begin dit jaar heeft de raad voor het eerst een zienswijze kunnen afgeven op de Kadernota 
2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze extra zienswijzeprocedure is 
voortgekomen uit begin 2018 door de raden vastgestelde notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen’ en had tot doel de raden in de gelegenheid te stellen te 
sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 die nu 
voorligt. 
 
KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de 
werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen te weten de Gemeenschappelijke 
Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde ‘Financieel 
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR 2019)’ en de bovengenoemde (zie 
hoofdstuk 1) notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 
april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen 
(artikel 35 derde lid).  
 
In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 
juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de 
FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de 
jaarstukken. 
 
Tot slot worden de gemeenteraden krachtens artikel 31a Wgr in staat gesteld een zienswijze 
af te geven op een voorgenomen besluit tot het oprichten van een coöperatie.  
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Zienswijze 
Ten aanzien van de Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt de 
volgende zienswijze voorgesteld:  

1. De Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te 
stellen. 

2. 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 
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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. 

3. 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: 

a. € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering 
en informatiebeveiliging’; 

b. € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het 
afgesproken peil van 2,5% van de jaarlijkse lasten komt; 

c. € 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk 
gemeenten en ketenpartners’. 

 
Toelichting 
Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 73.000 positief. Het voorstel is om conform 
het besluit van het Algemeen Bestuur van 3 december 2016 het openstaande deel € 78.000 
van het te verrekenen bedrag met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland 
terug te brengen naar € 5.000. De verwachting is om conform het besluit van het Algemeen 
Bestuur het restant in 2019 te verrekenen. 
 
Op de overige programma’s is er sprake van een positief resultaat van € 448.000. Het 
voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:  

- Een bedrag van € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve 
‘Automatisering en informatiebeveiliging’. De Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord heeft geconstateerd dat bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering 
grote stappen zijn gezet. Ook bij de automatisering en informatiebeveiliging is 
veel gerealiseerd, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. De accountant 
onderschrijft dat in zijn rapport. Om aan de steeds hogere eisen met betrekking 
tot de automatisering en informatiebeveiliging te blijven voldoen (waaronder 
ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en dit aspect verder te 
borgen in de organisatie, wordt een bestemmingsreserve ‘Automatisering en 
informatiebeveiliging’ voorgesteld.  

- Om de algemene reserve te versterken, is het voorstel om een bedrag van  
€ 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve. De algemene reserve 
komt hiermee op het afgesproken peil van 2,5% van de jaarlijkse lasten. 

- Het resterend bedrag van het positief resultaat 2018 bedraagt € 66.000. Voor 
dit resterende bedrag vraagt het Dagelijks Bestuur om een keuze te maken uit 
de volgende twee mogelijkheden voor bestemming: 

I. Bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’ 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft steeds meer invulling aan de rol 
van netwerkpartner voor de deelnemende gemeenten en ketenpartners. Zowel 
op het terrein van Zorg & Veiligheid als de samenwerking tussen gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen (regietafel) zijn er de afgelopen jaren de eerste 
succesvolle stappen gezet en is het goed om dit naar de toekomst door te 
ontwikkelen. Concreet kan daarbij gedacht worden aan de samenwerking 
rondom het dossier personen met verward gedrag, de invoering van de Wet 
verplichte GGZ en het thema Jeugd, Alcohol en Drugs (samen met de GGD). 
Het voorstel is om het bedrag van € 66.000 te bestemmen aan een 
bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’. 

II. Uitkeren aan gemeenten 
Het bedrag van € 66.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 
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Het advies is om het resterend bedrag van het positief resultaat 2018 ad € 66.000 te 
bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’. De 
Veiligheidsregio Noord-Holland is namelijk steeds meer invulling aan het geven aan haar 
netwerkrol en dit op instemming kan rekenen omdat de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord als regionaal platform fungeert om de relevante partijen bij elkaar te brengen, kennis 
en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken die alle deelnemende 
gemeenten aangaan. Het is wel van belang dat er binnen afzienbare tijd een concrete 
planning volgt met beoogde resultaten.  
 
Voor nadere toelichting op de jaarstukken zie aanbiedingsbrief van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord (bijlage 3), Jaarstukken 2018 (bijlage 4), accountantsverslag 2018 (bijlage 5) 
en toetsingsformulier Jaarstukken 2018 (bijlage 7).  
  
Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Zienswijze 
Ten aanzien van de Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt voorgesteld 
om een positieve zienswijze af te geven.  
 
Toelichting 
In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de 
gemeenteraden wordt aangeboden. Op 12 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur de 
kadernota aangeboden. Op 1 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota 2020 
vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft 
de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De primaire 
zienswijze van de raad was: “Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Kadernota 2020 van Veiligheidsregio Noord-Holland”. Op de zienswijze van de raad is als 
volgt door het Dagelijks Bestuur gereageerd: “Het Algemeen Bestuur heeft op 1 maart 2019 
de Kadernota 2020 vastgesteld”. 
 
Verder heeft de raad de volgende zienswijze ingediend: “Het college zo spoedig mogelijk te 
informeren over de kosten van de invoering van de Omgevingswet”. De reactie van het 
Dagelijks Bestuur hierop was: “Het zwaartepunt van de invoering van de Omgevingswet ligt 
bij de gemeenten. Op dit moment wordt bekeken op welke manier de gemeenschappelijke 
regelingen het beste kunnen aansluiten op de invoering bij gemeenten. Mocht dit uiteindelijk 
leiden tot een begrotingswijziging bij de veiligheidsregio, zal de besluitvorming hierover op de 
gebruikelijke manier verlopen”. 
 
Uit de zienswijzen blijkt dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers 
en richting van de veiligheidsregio. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere 
Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig Leven, de Omgevingswet en Nieuwe Crisistypen 
zijn opgenomen in de Begroting 2020. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan 
op instemming rekenen, waarbij de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij 
elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken. 
De genoemde kaders worden ook in het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 opgenomen (dat dit 
jaar wordt opgesteld), waarbij de veiligheidsregio ook in gesprek gaat met de 
gemeenteraden.  
 
De Begroting 2020 is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de 
basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, 
risico- en crisisbeheersing en veiligheidshuis. Het betreft een sluitende (meerjaren)begroting 
zonder nieuwe beleidsitems die overeenkomt met de Kadernota 2020. Beleid en kosten 
passen binnen de huidige afspraken. 
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Voor nadere toelichting op de begroting zie aanbiedingsbrief van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord (bijlage 3), Begroting 2020 (bijlage 6) en toetsingsformulier Begroting 2020 
(bijlage 7).  
 
Oprichting Brandweerschool Noord-Holland 
Zienswijze 
Ten aanzien van de oprichting Brandweerschool Noord-Holland wordt de volgende 
zienswijze voorgesteld:  

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de oprichting van de Coöperatie 
Brandweerschool Noord-Holland U.A. 

2. 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 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.  

3. 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. 

4. 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.  

 
Toelichting 
In 2012 is door de VNG, het Veiligheidsberaad, het ministerie van Veiligheid en Justitie 
(V&J), de vakbonden, Brandweer Nederland, het bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid 
(IFV) en het bestuur van het Nederlands Bureau Brandweerexamens een handtekening 
gezet onder het ‘Convenant Versterking Brandweeronderwijs’. Doel van dit convenant is het 
verbeteren van het brandweer-onderwijs, naar aanleiding van ongelukken waarbij 
brandweermensen om het leven kwamen.  
 
Een van de speerpunten van dit convenant is de vervanging van opleidingsafdelingen per 
regio door een klein aantal decentrale opleidingsinstituten voor de brandweer, naast een 
centrale rol voor het IFV. Dit wordt als noodzakelijk gezien om de noodzakelijke 
kwaliteitsslag te kunnen maken. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord 
en Zaanstreek-Waterland (NoordWest3) werken op veel fronten samen en hebben ook 
aanleiding gezien om deze handschoen op te pakken. Op dit moment worden de 
brandweeropleidingen nog verzorgd door de drie veiligheidsregio’s afzonderlijk. De bevinding 
is dat de noodzakelijke versterking van het brandweeronderwijs op die manier slechts tegen 
hoge kosten is te bewerkstellingen. Bundeling is nodig om te komen tot kwalitatief goede 
opleidingen die aansluiten op de landelijke eisen, waarbij uiteraard wel aangesloten wordt op 
de lokale gebondenheid die de repressieve brandweer eigen is. 
 
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 7 december 2018 
de intentie uitgesproken om binnen NoordWest3 (veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-
Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) samen te gaan werken op het gebied van 
vakbekwaamheid brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de 
maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt. Het onderzoek van de brandweercomman-
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danten heeft geleid tot de conclusie dat, gelet op de fiscale en aanbestedingsrechtelijke 
aspecten en de gewenste governance, het oprichten van een coöperatie de beste oplossing 
biedt. Deze vorm biedt de drie afzonderlijke regio’s de ruimte om de eigen 
verantwoordelijkheid te blijven invullen. Uiteraard is eerst onderzocht of een 
publiekrechtelijke weg te bewandelen is om de samenwerking vorm te geven. Een 
alternatieve publiekrechtelijke weg zou zijn een gemeenschappelijke regeling van alle 
gemeenten in de drie regio's samen. Geconcludeerd is dat dit voor een relatief kleine 
uitvoerende organisatie als een brandweerschool zou leiden tot veel bureaucratie. Het 
Dagelijks Bestuur heeft op 11 april 2019 het voornemen geuit om in te stemmen met 
oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland. Conform artikel 31a van de 
Wgr dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld 
om wensen of bedenkingen (zienswijze) kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur zal op 5 
juli 2019 overgaan tot definitieve besluitvorming met betrekking tot de oprichting van de 
brandweerschool.  
 
In bijgevoegde ‘Akte van oprichting’ zijn de kaders voor de coöperatie en haar leden 
verwoord. Hierin is onder meer opgenomen hoe de coöperatie wordt ingericht, hoe 
besluitvorming plaatsvindt en welke taken en bevoegdheden het Bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie hebben. Per regio zal er één bestuurder in de 
ALV worden benoemd door de besturen van de drie veiligheidsregio's. In voorliggende akte 
is, naast inrichting van een bestuur en een ALV, op dit moment niet voorzien in inrichting van 
een Raad van Toezicht. Een dergelijk orgaan is niet verplicht bij oprichting van een 
coöperatie. De drie brandweercommandanten adviseren om vooralsnog niet te voorzien in 
inrichting hiervan. Door instelling van een afzonderlijk toezichthoudend orgaan verplaatst een 
deel van de toezichthoudende bevoegdheden die nu toekomen aan de ALV zich, waardoor 
de leden zelf (en daarmee de besturen van de drie veiligheidsregio’s) op afstand komen te 
staan. Tevens werkt het rolonduidelijkheid tussen Raad van Toezicht en ALV in de hand, wat 
tot dubbel toezicht en vertraging in besluitvorming kan leiden. Aan inrichting van een Raad 
van Toezicht zijn extra kosten verbonden. 
 
In artikel 9 lid 1 van de concept Akte van oprichting is opgenomen dat ook niet-leden tot 
bestuurder benoemd kunnen worden. Conform de inhoud van de concept akte is het alleen 
mogelijk om als veiligheidsregio lid te zijn en kunnen er niet meer bestuurders zijn dan leden. 
Dus als een niet-lid bestuurder zou worden, betekent dit dat uit een van de veiligheidsregio’s 
geen bestuurder meer afkomstig is. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft laten 
weten dat de opname van de zinsnede ‘niet-leden’ in artikel 9 lid 1 van de akte krachtens de 
vigerende wet- en regelgeving noodzakelijk is (zoals door de betrokken notaris geadviseerd), 
maar dat in de praktijk van deze mogelijkheid geen gebruik zal worden gemaakt.  
 
Na drie jaar is een evaluatie van de brandweerschool voorzien, waarin naast inhoudelijke 
vraagstukken ook de governance aan de orde is.  
 
Voor nadere toelichting op de brandweerschool zie aanbiedingsbrief oprichting 
Brandweerschool Noord-Holland (bijlage 8), concept akte van oprichting (bijlage 9) en 
infographic brandweerschool (bijlage 10).   
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande hoofdstuk ‘toelichting op 
het advies’.   
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is in BCH-
verband (gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo) afgestemd om waar mogelijk en 
wenselijk gezamenlijk op te trekken richting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De 
zienswijze ten aanzien van de brandweerschool is BUCH-breed afgestemd (inclusief 
gemeente Uitgeest aangezien de brandweerschool door de drie veiligheidsregio’s Noord-
Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland wordt opgericht). 
 
RISICO’S  
In de paragraaf weerstandsvermogen van de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord zijn de risico’s opgesomd die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord direct 
en de gemeente indirect lopen. De totale risico’s worden ingeschat op € 1.386.350,= terwijl 
er een eigen vermogen bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is van € 1.684.000,=. Dit 
betekent dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoende in staat is om eventuele 
risico’s die zich werkelijk zullen voordoen op te vangen. 
 
Oprichting Brandweerschool Noord-Holland 

- Na de formele besluitvorming kan Brandweerschool Noord-Holland officieel 
haar deuren openen. Eind november 2019 vindt accreditatie van de 
brandweerschool door het IFV plaats middels een audit. Indien de 
brandweerschool niet tijdig van start kan gaan, moet het traject van accreditatie 
in de drie afzonderlijke regio’s doorlopen worden.  

- Personele gevolgen: betrokken personeel van de veiligheidsregio’s wordt 
gedetacheerd bij Brandweerschool Noord-Holland.  

- Financiële gevolgen: oprichting van Brandweerschool Noord-Holland past 
binnen de begroting. 

- Juridische gevolgen: oprichting vindt plaats aan de hand van de voorliggende 
(concept) akte waarin de kaders voor de coöperatie zijn verwoord.  

 
FINANCIËN  
De gemeentelijke bijdrage voor 2020 stijgt met bijna € 65.000,= tot een bedrag van  
€ 2.378.900,=. Deze stijging is het gevolg van de bijdrage 2019 te verhogen met een 
indexpercentage van 2.8%. Dit indexcijfer is samengesteld uit een loonindexcijfer van 3,2% 
en een prijsindexcijfer van 2,0%. Omdat het loonindexcijfer voor 70% meeweegt en het 
prijsindexcijfer voor 30%, komt men uit op een gemiddelde index van 2,8%. Deze bijdrage 
aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past binnen de daarvoor beschikbare middelen 
in de begroting 2020 van gemeente Bergen. 
 
De Begroting 2020 is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de 
basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, 
risico- en crisisbeheersing en veiligheidshuis. De beweging die de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord inzet op thema’s als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig Leven, de 
Omgevingswet en Nieuwe Crisistypen wordt binnen de lopende begroting opgepakt. Mocht 
dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld 
gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.  
 
Oprichting Brandweerschool Noord-Holland 
Het overkoepelend financieel uitgangspunt van samenwerking binnen één Brandweerschool 
Noord-Holland is dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. Bij de 
keuze voor de organisatievorm is rekening gehouden met het zo beperkt mogelijk houden 
van BTW- en VPB-druk. Het samenbrengen van opleidingen maakt het mogelijk de stijgende 
kosten van opleidingen deels op te vangen door efficiënter te werken. De mogelijkheid van 



 

Pagina 9 van 9 
 

het laten uitvoeren van opdrachten door derden draagt bij aan de professionalisering. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 29 mei 2019 bent u in 
de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in 
de Regio Alkmaar. 

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 
 
BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit; 
2. Publicatieversie zienswijzenbrief aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
3. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
4. Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
5. Accountantsverslag 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
6. Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;  
7. Toetsingsformulier Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord; 
8. Aanbiedingsbrief oprichting Brandweerschool Noord-Holland; 
9. Concept akte van oprichting Brandweerschool Noord-Holland; 
10. Infographic Brandweerschool Noord-Holland.  

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t. 
 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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