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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Zienswijzen Kadernota 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord, Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en Regionaal Beleidsplan 2020-2023 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 

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

2.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 
2020-2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

3.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan 
2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB19.00634 
Voorstelnummer : RAAD190241 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
Opsteller(s) : Denan Slatina 
Telefoonnummer : 088 - 909 7318 
Bijlagen:  : 6 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen’. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
Onderdeel van dit raadsbesluit is om de gemeenschappelijke regelingen met ingang van het 
begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota. Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de 
beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de 
gemeenschappelijke regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Samen met de Kadernota 2021 wordt zowel 
het Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 als het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de gemeenteraden voor zienswijze aangeboden.  
 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien 
gemeenten. De burgemeesters van de zeventien gemeenten vormen het algemeen bestuur 
van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt het Regionaal Risicoprofiel 2020-2021, 
het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en de Kadernota 2021 vast. 
 
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 
‘Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR)’ en de bovengenoemde 
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de ‘FUGR 2019’, dienen de gemeenschappelijke regelingen de kadernota voor 
begrotingsjaar 2021 uiterlijk 15 december 2019 aan te bieden zodat de raad de gelegenheid 
heeft voor 1 maart 2020 een zienswijze af te geven.   
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 
Natuurbranden, overstromingen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van 
nutsvoorzieningen vormen doorlopend een bedreiging van de samenleving. Het regionaal 
risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige 
risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur 
strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities zijn 
vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Om met risico’s om te kunnen gaan 
moeten overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken. Het risicoprofiel is hiermee 
tevens de basis voor risicocommunicatie.  
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Bij het opstellen van het risicoprofiel werkt de veiligheidsregio samen met relevante partners, 
zoals gemeenten, provincie, politie en waterschap. De basis voor het opstellen van het 
risicoprofiel is de ‘Handleiding Regionaal Risicoprofiel’. Tijdens het opstellen van dit 
risicoprofiel is tevens intensief samengewerkt met Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. 
Beide regio’s kennen grote overeenkomsten in soorten risico’s en hebben veelal te maken 
met dezelfde partners. Op deze manier is voordeel gehaald op efficiëntie en effectiviteit. 
Tijdens twee expertbijeenkomsten is de basis gelegd voor het risicoprofiel. Daarnaast heeft 
een analyse plaatsgevonden van GRIP incidenten (grotere incidenten met gecoördineerde 
multidisciplinaire afstemming) over de afgelopen 10 jaar. De uitkomsten van de 
expertbijeenkomsten en GRIP analyses zijn samengevoegd in het risicoprofiel. 
 
Tijdens de tweedaagse op Texel is ingegaan op de trends en ontwikkelingen waar de 
veiligheidsregio mee te maken heeft of krijgt en op het risicoprofiel van de regio. Tijdens de 
regionale raadsbijeenkomsten op 12 september (Noordkop), 2 oktober (Alkmaar) en 9 
oktober (West-Friesland) is het gesprek gevoerd over het regionaal risicoprofiel en het 
regionaal beleidsplan met de raadsleden.  
 
De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende 
risico's. Zowel op technisch gebied als op het sociale terrein. Om hier beter op in te kunnen 
spelen wordt voorgesteld dit risicoprofiel voor een periode van twee jaar vast te stellen. 
Sommige toekomstige risico's, zoals bijvoorbeeld windmolenparken op zee en de 
energietransitie, zijn al in beeld. In de toekomst geven deze een ander risicoprofiel, maar ze 
leiden nu nog niet tot preparatieve keuzes voor de crisisorganisatie. 
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar het Regionaal 
Risicoprofiel 2020-2021 (zie bijlage 5).  
 
Regionaal Beleidsplan 2020-2023 
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ‘samen hulpvaardig’ om leed en 
schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. De Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord doet dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en 
ondernemers. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord vooruit blijven kijken. 
 
Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, 
GHOR, de meldkamer en het zorg- en veiligheidshuis. Naast het op orde houden van de 
operationele basis, ziet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een aantal veranderingen 
op zich afkomen waar zij zich op moeten voorbereiden om ook in de toekomst leed en 
schade te kunnen voorkomen en te beperken. Zo merkt de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord de vergrijzing van de samenleving in de vele kleine dorpen die onze regio telt en 
brengt de toenemende drukte op de Noordzee nieuwe risico’s met zich mee. Ook 
klimaatverandering, problematiek op het domein van zorg en veiligheid, nieuwe 
technologieën en nieuwe wetten als de omgevingswet en wet verplichte GGZ, zijn enkele 
voorbeelden van ontwikkelingen waar rekening mee moet worden houden. Dergelijke 
ontwikkelingen hebben namelijk invloed op de taak van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord om risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. De Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord zorgt in deze beleidsperiode er dus niet alleen voor dat de operationele basis 
op orde blijft, maar zet zij ook in op een aantal beleids- en ontwikkelthema’s. Deze thema’s 
zijn: Veilig Leven, Nieuwe Crisistypen, Brandweer 360 (de toekomst van de brandweer) en 
Zorg en Veiligheid (de verbinding tussen deze twee domeinen). 
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Om de basis op orde te houden en in te kunnen spelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen, 
maakt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gebruik van de drie kenmerken van haar 
DNA: informatiegestuurd werken, een netwerkrol vervullen en inzetten op het voorkomen van 
incidenten. Deze drie kenmerken sturen de manier waarop de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord te werk gaat om haar taak te vervullen en doelen te behalen. In dit 
beleidsplan zult u deze kenmerken van het DNA van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord dan ook door de verschillende ontwikkelthema’s terug vinden. 
 
Hoewel de risico’s om Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heen veranderen, blijft haar 
identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich 
ontwikkeld tot een regionaal platform, waar multidisciplinair wordt samengewerkt op twee 
vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren 
van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop het beleid van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gebaseerd. 
 
Tijdens de tweedaagse op Texel is ingegaan op de trends en ontwikkelingen waar de 
veiligheidsregio mee te maken heeft of krijgt en op het risicoprofiel van de regio. Tevens is 
tijdens de regionale raadsbijeenkomsten op 12 september (Noordkop), 2 oktober (Alkmaar) 
en 9 oktober (West-Friesland) het gesprek gevoerd over het regionaal risicoprofiel en het 
regionaal beleidsplan. Daarnaast zijn de beleidsthema’s ook besproken met de medewerkers 
van de veiligheidsregio en de ketenpartners. In de vergadering van het algemeen bestuur op 
18 oktober is per thema ingegaan op de gemaakte afspraken tijdens de bestuurs-
tweedaagse, de input van de verschillende doelgroepen en de plannen en ambities.  
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar het Regionaal 
Beleidsplan 2020-2023 (zie bijlage 6).  
 
Kadernota 2021 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het 
beperken van leed en schade bij incidenten. Zij doet dit door adequate hulp te bieden en 
samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. De Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord wil haar doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en 
andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaat de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de slag met voorkomen, voorbereiden, 
coördineren en hulpverlenen. 
 
De kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gebaseerd op haar 
beleidsplan voor de komende jaren. Naast de beleidsthema’s (te weten Zorg en Veiligheid, 
Veilig Leven, Nieuwe Crisistypen en Brandweer 360) worden ook de onderwerpen 
‘Informatieveiligheid en Automatisering’, ‘Omgevingswet’, ‘Ambulancezorg’ en de ‘Meldkamer 
Noord-Holland’ benoemd die voor de begroting 2021 van belang zijn. Deze thema’s en 
onderwerpen zijn als volgt geborgd: 
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De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2022-2024 relevant zijn: 
1. ‘Zorg en Veiligheid’ zal een vast programma zijn; 
2. ‘Veilig Leven’ zal een vast programma zijn; 
3. ‘Brandweer 360’ zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn; 
4. oriëntatie op nieuwe crisistypen zoals cyber, klimaat en extreem geweld; 
5. naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. 

 
Eerder dit jaar zijn nieuwe richtlijnen en procedures voor de P&C-cyclus opgesteld. Daarin is 
bepaald dat gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 15 november 2019 de indexatiecijfers 
voor de begroting 2021 van de Regietafel ontvangen en deze verwerken in de Kadernota 
2021. 
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar de Kadernota 2021 
(zie bijlage 4). 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BCH-
breed (lees: gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo) opgesteld om gezamenlijk op te 
trekken richting de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
 

RISICO’S  
N.v.t. 
 

FINANCIËN  
Afgestemd met: business controller domein Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 
Kadernota 2021 
In de kadernota is de afgesproken loon- en prijsindexatie 2021 van 2,3% in de gemeentelijke 
bijdrage verwerkt.  
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Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd voor de wettelijke verplichting inzake 
versterking informatieveiligheid (zie voor toelichting onderstaande alinea). Dit leidt tot een 
stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en verder. Een overzicht van de bijdrage 
per gemeente wordt pas gepresenteerd bij de Begroting 2021.  
 
Bijdrage inzake versterking informatieveiligheid  
Het betreft structurele personele uitbreiding op governance door middel van de uitbreiding 
van de CISO-functie en een informatiebeveiligingsspecialist. Daarnaast de 24/7 
beschikbaarheid door middel van een ICT-piket bij grootschalig uitval van systemen. Als 
laatste moet het beheer van Office 360, Sharepoint en het document managementsysteem 
versterkt worden. De auditcommissie adviseert het bestuur om de bijdrage stapsgewijs voor 
2021 € 150.000 en 2022 € 100.000 beschikbaar te stellen. De materiële kosten (software, 
hardware, licenties, opleidingskosten, enz.) worden gedekt binnen de lopende begroting. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
N.v.t. 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen (zie bijlage 2). 
 

BIJLAGEN 
1. Raadsbesluit. 
2. Zienswijzenbrief aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
3. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inzake Kadernota 2021, 

Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 en Regionaal Beleidsplan 2020-2023. 
4. Kadernota 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
5. Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (link). 
6. Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

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 

 
 
 


