
  
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : H. Butter-de Jong 
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong / H. Kuijt 
Portefeuillehouder(s) : A.Ph. Hertog 
 
onderwerp: De jaarstukken 2006 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: instemmen met de jaarrekening 2006 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. 
 
1. Aanleiding 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio NHN stelt het 
dagelijks bestuur de ontwerp-jaarstukken, de ontwerp-begroting inclusief meerjarenraming 
op en dient het algemeen bestuur dezen vast te stellen voor 1 juli 2006. Daarnaast stelt het 
dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijze 
naar voren te brengen.  
 
De Veiligheidsregio gaat deze termijnen niet halen. De reden hiertoe is het implementeren 
van de administratie van de ambulancedienst in de Veiligheidsregio. Daarom is de 
behandeling van de jaarstukken en de begroting uit elkaar gehaald. Dit betekent dat in de 
vergadering van 27 september de jaarstukken 2006 worden vastgesteld en in de 
vergadering van 7 november de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009 – 2011.  De 
begrotingsstukken worden in uw raad van 30 oktober behandeld. Burgemeester Hertog kan 
als lid van het algemeen bestuur in deze vergaderingen de zienswijze van de gemeenteraad 
van  Bergen inbrengen. 

 
2. Feiten 

De jaarrekening 2006 van de Veiligheidsregio sluit met een voordelig resultaat van  
€ 162.000,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 Programma brandweer      -569 
Mutaties reserves programma brandweer  273 

 Programma meldkamer         170 
 Programma GHOR        288 

 162 
 
Oorzaken resultaten per programma: 

1. Programma brandweer; het resultaat is door twee zaken negatief beïnvloed: de 
kosten van het integratietraject (€126.000 incidenteel) en de lasten van gevormde 
voorziening vertrekregeling (183.000 incidenteel) 

2. Programma GHOR; het overschot is ontstaan doordat de budgetten voor personeel, 
materieel, opleiden en oefenen, ICT en projecten niet zijn uitgeput. Het tweede 
OVD-G-piket is nog niet ingevuld waardoor de onderschrijding van het budget 
personeelskosten wordt veroorzaakt. 

3. Programma meldkamer; het overschot wordt verklaard doordat de budgetten voor 
personeel en ICT niet zijn uitgeput. Dit is vanwege lagere personeelskosten en het 
ontmantelen analoog netwerk. 
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Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 162.000 terug te betalen aan de 
deelnemende gemeenten. Na verrekening van de resultaatbestemming bedraagt de 
gemeentelijke bijdrage in 2006 € 8,52 per inwoner. 
 

De accountant heeft een goedkeurend oordeel over zowel de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de jaarstukken 2006 gegeven.  
 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 
c. Financiële gevolgen 

Omdat het een incidentele bate betreft, hoeft er geen verklaring van geen bezwaar 
aangevraagd te worden bij de Provincie. De terugbetaling van het bedrag (€ 0,26 per 
inwoner) zullen we opnemen in de 3e kwartaalrapportage als de besluitvorming is 
afgerond. 

 
4. Advies commissie(s) 

 De commissie Bestuurlijke Zaken (BZ) adviseert de raad dit agendapunt te agenderen 
als A-stuk (hamerstuk) op de raadsvergadering van 25 september 2007. 

 
5. Overige aspecten 

 
 
Bergen,  14 augustus 2007 
Burgemeester en wethouders van Bergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog 
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