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Op 15 december 2021 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de 
financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als 
opmaat voor uw begroting van 2023. Conform de gemaakte afspraken 
heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2022 zijn zienswijze kenbaar te 
maken. uitgaand
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Onderwerp :
Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023, Regionaal 
Risicoprofiel en stichting risicobeheer veiligheidsregio’s

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 december 2021 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en 
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2023. 
Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2022 zijn 
zienswijze kenbaar te maken. 

De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 
8 februari jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad het volgende heeft vastgesteld:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inclusief de invulling van de rol ten behoeve van 
nieuwe crisistypen;

2. ten aanzien van oprichting en deelname (door de veiligheidsregio) aan de stichting 
risicobeheer veiligheidsregio’s geen wensen of bedenkingen te uiten;

3. ten aanzien van het aangepaste Regionaal Risicoprofiel geen wensen of bedenkingen te 
uiten.

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met ………………. adviseur openbare orde en 
veiligheid van het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer …………. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit04139 vermelden?

bezoek: Jan Ligthartstraat 4   Alkmaar   correspondentie: Postbus 175, 1860 AD   Bergen     Tel. (072) 888 00 00

               www.bergen-nh.nl                         info@bergen-nh.nl



Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor L.Hj. (Lars) Voskuil
secretaris burgemeester
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