
Concept-zienswijzen betreffende Veiligheidsregio 

 

Alkmaar: 

1. De raad besluit geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 

2. De raad besluit geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijzing 2020 (financiering 

zorgcoördinatie mensenhandel) 

 

Langedijk: 

1. onderstaande zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord: 
a. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te adviseren om 

niet in te stemmen met het voorstel om € 411.000,-- van het positieve resultaat van 
2019 te reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus; 

b. Voor het overige geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019; 
2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord; 

3. geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2020 (financiering coördinatie 

mensenhandel); 

4. het college te verzoeken om bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend. 

 

Heerhugowaard:  

Af te zien van het indienen van een zienswijze over: 

- regionaal risicoprofiel 2020-2021,  

- het beleidsplan 2020-2023,  

- de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

Bergen:  

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2019 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020 (te 
weten financiering zorgcoördinatie mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2021 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

 

 

 

 

 



Castricum: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2019 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020 (te 
weten financiering zorgcoördinatie mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2021 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

 
  

Heiloo: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2019 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020 (te 
weten financiering zorgcoördinatie mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2021 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

 


