
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 13 december 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp    : procedurele stappen rondom de huisvesting Veiligheidsregio,                                  

   GGD en Politie NHN  

Portefeuillehouder : H. Hafkamp/J. Luttik-Swart 

Inlichtingen bij  : L. Schaefers 
 

Aanleiding  
 De memo geeft uitvoering aan rol van het college om de gemeenteraad actief te 

informeren. 
 
Kernboodschap  
 In de gezamenlijke vergadering van de algemeen besturen van de Veiligheidsregio NHN 

en GGD en het Regionaal College Politie op 14 oktober 2011 is ingestemd met de 
verdere voorbereidingen van de planontwikkeling rondom de gezamenlijke huisvesting 
van de drie organisaties. In de brief van 11 november 2011 van de bestuurlijk 
portefeuillehouder huisvesting bent u nader geïnformeerd over:  

 de overwegingen per dienst die geleid hebben tot het gezamenlijk voornemen te komen 
tot nieuwbouw;  

 het besluitvormingsproces; 
 de gevolgen van de centralisatie voor de dienstverlening in de regio en individuele 

gemeente.     
 
 

Toelichting. 
Het realiseren van een gezamenlijke nieuwbouw is een omvangrijk project. Complicerende 
factoren zijn dat zowel de GGD als de VRNHN vorm zijn gegeven in gemeenschappelijke 
regelingen. En dat de Politie NHN straks opgaat in de Nationale Politie. Ook is de locatie van 
de Gemeenschappelijke Meldkamer bespreekpunt als straks het nieuwe politiedistrict 
bestaat uit Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De vraag is hoe 
hier vinger aan de pols te houden en te zorgen dat er geen onnodige financiële risico’s 
ontstaan. Diverse gemeenten hebben hierover de nodige vragen gesteld die voor zover 
mogelijk zijn beantwoord door de portefeuillehouder huisvesting voor de vergadering van 14 
oktober. Bergen heeft in deze vergadering ook het nodige voorbehoud gemaakt ten aanzien 
van de besluitvorming. Samenvattend: 
 
“Het karakter van de besluitvorming op 14 oktober 2011 hield in dat gevraagd werd het 
mandaat van de dagelijkse besturen te bevestigen zodat zij het voorbereiden van een 
Europese Aanbesteding ter hand kunnen nemen. De voorbereiding daarvan bedraagt naar 
schatting zes maanden. Op dat moment zijn de nu nog ontbrekende standpunten omtrent de 
inrichting van de Nationale politie en Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-West 



Nederland bekend. Een belangrijk beslismoment vormt het moment waarop de vraag feitelijk 
in de markt wordt uitgezet. Daarna kan op basis van die aanbesteding een partij worden 
gezocht die de opdracht daadwerkelijk aanneemt. Op dat moment volgt de definitieve 
besluitvorming (Go / No-Go) voor het project gezamenlijke nieuwbouw. Hierover zal tijdig 
worden gecommuniceerd met de algemeen besturen en Regionaal College”. 
 
Wij gaan er voor zorgen dat wij de desbetreffende stukken op tijd ontvangen en aan u 
kunnen voorleggen zodat wij uw zienswijze mee kunnen nemen in de besluitvorming. 
 
De planvorming heeft geen gevolgen voor panden binnen de gemeente Bergen.  
 
 
Bijlage: 
 Brief Planvorming nieuwbouw d.d. 11 november 2011. 
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