
 
 
Agendapunt  
Voorstelnummer  
Raadsvergadering 24 juni 2008 
Naam opsteller H. Butter-de Jong 
Informatie op te vragen bij H. Butter-de Jong  
Portefeuillehouders Burgemeester drs. H. Hafkamp 
 
Onderwerp: Begroting 2009 en meerjarenraming 2010 - 2012 van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2009 en de meerjarenraming  

2010 –2012. 
  
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) stelt in de 
vergadering van 27 juni 2008 de begroting 2009 en meerjarenraming 2010 – 2012 vast. Tot 
27 juni kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen naar voren brengen. 

 
 De Veiligheidsregio NHN bestaat sinds 1 januari 2004. De Veiligheidsregio is het gebied 
waarin besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het terrein van 
rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige 
hulp bij rampen en ongevallen (GHOR). Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en 
de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in de regio een ramp of groot incident gebeurt, 
zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor 
dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maken. Dit 
allemaal om de veiligheid van de inwoners te vergroten. De Veiligheidsregio NHN is 
ingedeeld op het niveau van de politieregio en voldoet hiermee aan de wens van de 
minister. 

 
 De Veiligheidsregio NHN bestaat uit de regionale ambulancedienst NHN, de regionale 
brandweer, de GHOR en de gemeenschappelijke diensten (meldkamer ambulance/ 
brandweer, veiligheidsbureau en bedrijfsvoering). De samenwerking is vorm gegeven in een 
gemeenschappelijke regeling. Volgens artikel 25 van deze regeling moet de begroting 
uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen bestuur 
worden vastgesteld. Het dagelijks bestuur zendt de concept-begroting twaalf weken voordat 
zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers. De 
raden geven hun zienswijzen die gevoegd worden bij de concept-begroting die aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden.  

 
 In de begroting 2008, programma 3 Veiligheid wordt de ambitie verwoord van de 
Veiligheidsregio NHN. 
  

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De Veiligheidsregio staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en 
schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het 
samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van 
de Veiligheidsregio luidt: ‘Samen hulpvaardig’. De gemeente Bergen vormt één van de 
pijlers waarop het dak van de regio rust en draagt bij aan het behalen van een adequaat 
veiligheidsniveau voor alle burgers in de regio NHN. Voor het bereiken van het 
ambitieniveau moeten doelstellingen worden gerealiseerd die verwoord staan in de 
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jaarplannen van de programma’s ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulp bij 
rampen en ongevallen (GHOR), meldkamer en veiligheidsbureau. Voor 2009 zijn de 
volgende speerpunten per programma bepaald: 
 
Ambulancezorg: 
 Maximale inspanning voor het verkrijgen van de vergunning voor ambulancezorg in 

NHN op basis van de nieuwe Wet ambulancezorg. 
 Doelstellingen verbeteringen prestaties: 

o maximaal 8% overschrijding responstijden; 
o reductie met 35% gemeenten met responsetijdoverschrijdingen van meer dan 

20%; 
o stijging met 20% van start behandeling van reanimaties binnen 8 minuten. 

 Maatregelen verbetering prestaties: 
o Uitbreiding capaciteit motorambulance/rapid responder ambulancezorg; 
o Uitbreiding van de personele capaciteit op Texel; 
o Automatische externe defibrillator (AED) uitrol politie en burgernetwerk; 
o Intensiveert samenwerking met Centrale Huisartsenposten, Spoedeisende Hulp 

(SEH) van nieuwe ziekenhuizen en crisisdienst van GGZ; 
o Intensiveert samenwerking met Regionale Ambulancevoorzieningen buiten de 

regio; 
o Realiseert nieuwe huisvesting op Texel en Wognum. 

 
Brandweer: 
 Uitbouwen van de projecten ‘Externe veiligheid’ en ‘Organisatie pro-actie en preventie’. 
 Inventarisatie fysieke risico’s. 
 Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen. 
 Invoering ‘profchecks’ piketofficieren. 
 Afronden invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden). 
 Actualiseren dekkingsplan. 
 Uniformeren inzet- en opschalingsprocedures. 
 Borgen kwaliteitsysteem met kwaliteitstoetsende rol en leeragentschap. 

 
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen: 
 Realiseren van de GHOR-bijdrage aan regionaal evenementenbeleid. 
 Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis. 
 Invoering nieuwe vakbekwaamheidseisen operationele GHOR-functies. 
 Vaststellen meso-continuïteitsplan zorgketen NHN. 

 
Meldkamer: 
 Herbeoordelen samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijke meldkamer. 
 Uitvoering fase 2 project Samen Beter. 
 Realisatie inhaalslag opleiding en training brandweerzorg voor centralisten. 
 Realisatie randvoorwaarden aanname van 112-mobiel in de regionale meldkamer. 
 Verbetering management informatievoorziening. 

 
Veiligheidsbureau: 
 Opstellen en invoeren Regionaal Crisisplan NHN. 
 Voorbereiden beleidsplan Veiligheidsregio. 
 Focus op operationaliteit. 
 Blijvend investeren in samenwerking met crisispartners. 

 
De uitvoering van de programma’s wordt mede gefinancierd door het rijk, ritopbrengsten 
ambulancezorg en derden. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Raadsbevoegdheid. 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 De gemeente is wettelijk verantwoordelijk te zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Dit 
doet zij samen met partners zoals politie, brandweer, GHOR, reddingsbrigades, gemeenten, 
provincie, ministerie(s), Hoogheemraadschap, PWN, Rode Kruis etc. 

 
  De kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening is voor alle inwoners, toeristen en 
ondernemers van belang. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
  Op grond van de Brandweerwet 1985 is per algemene maatregel van bestuur een 
verdeling van gemeenten per regio ingesteld. De colleges van gemeenten die behoren tot 
één regio dienen een gemeenschappelijke regeling te treffen voor een doelmatige 
georganiseerde brandweerzorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crises de 
veiligheidsproblemen het gebied van de afzonderlijke gemeenten overstijgen. 

 
  Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN is bevoegd de begroting vast te 
stellen en te wijzigen. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door de 26 burgemeesters van 
de deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente, welke hij vertegenwoordigt. Voor de gemeente Bergen zijn dit 4 
stemmen. 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio stelt in de vergadering van 27 juni 2008 de 
begroting 2009 vast. De burgemeester deelt in deze vergadering de zienswijze van de 
gemeenteraad mondeling mee. 

 
 In 2009 vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats. Over de resultaten wordt de 
raad in juni 2010 geïnformeerd met het jaarverslag 2009. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het saldo van baten (rijk, ritopbrengsten ambulancezorg en derden) minus lasten komt voor 
rekening van de deelnemende gemeenten. De aangeboden begroting 2009 kent in principe 
geen grote bijzonderheden.  
De gevraagde gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt van € 11,17 met € 0,42 naar 
€ 11,57. 
 
Bijdrage per inwoner 
 2008 2009 
Brandweer €   4,91 €   5,26 
GHOR -   1,00 -   1,04 
Meldkamer -   3,17 -   3,27 
Veiligheidsbureau -   2,09 -   2,02 
Totaal € 11.17 € 11,59 
Ambulancezorg* -    0,79 -    0,79 
Inwoners x bijdrage € 350.919,00 € 361.840,00
 

In principe volgt de Veiligheidsregio voor de indexering de uitgangspunten van de 
centrumgemeente Alkmaar. Dit wordt voor de prijsontwikkeling van goederen en 
diensten gedaan, namelijk een opslag van 1,5%. Voor wat de loonontwikkeling betreft 
worden de eigen uitgangspunten gevolgd. De toelichting die gegeven wordt, is dat de 
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werkelijke loonkostenontwikkeling over 2008 1,8% hoger is dan waarmee in de 
begroting 2008 rekening is gehouden. Dit leidt tot een begrotingswijziging van 2008 en 
dus voor 2009. Voor 2009 is de loonkostenontwikkeling 3,0%. De Veiligheidsregio heeft 
dus de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd met 3,79%. (gebaseerd op 4,8% 
loonkostenstijging en 1,5% prijscompensatie).  

 
De centrum gemeente Alkmaar heeft voor de begroting 2009 een percentage van 2,55% 
uitgevaardigd als uitgangspunt voor loon- en prijsontwikkeling van gemeenschappelijke 
regelingen. In het percentage van 2,55% is rekening gehouden met stijging van de 
loonkosten met 3% en een prijscompensatie voor goederen en diensten met 1,5%. In de 
regio Noord-Kennemerland hebben de colleges recent afgesproken dit percentage voor 
2009 toe te passen op alle gemeenschappelijke regelingen. 

 
Voorgesteld wordt, conform deze afspraak, de door de gemeente Alkmaar 
voorgeschreven indexatie van 2,55% te hanteren. De bijdrage per inwoner wordt dan  
€ 11,46. Indien hiertoe wordt besloten zal dit middels een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt aan het bestuur van de Veiligheidsregio. 

 
In de perspectiefnota is een bedrag per inwoner van € 11,59 opgenomen. Met het 
aanleveren van de benodigde gegevens was de afspraak over het indexeringspercentage 
nog niet gemaakt.  
 
*Het onderdeel Ambulancezorg komen voor rekening van de 15 ‘contractgemeenten’ die 
voorheen verantwoordelijk waren voor de gemeenschappelijke regeling RAD NHN. Bergen 
behoort tot de overige 11 gemeenten waar de ambulancezorg wordt uitgevoerd door een 
private ambulancedienst. 
 
  
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

  Om uitvoering te geven aan regionale afspraken. 
 

 
Bijlagen:   

1. Begroting 2009 en meerjarenraming 2010 – 2012 van de Veiligheidsregio NHN.  
2. Brief van Veiligheidsregio met vragen en antwoorden naar aanleiding van de 

bespreking van de begroting 2009 in het AB op 28 maart 2008.  
3. Brief gemeente Alkmaar aan Veiligheidsregio over pré-advies aan de gemeenteraad 

over de begroting 2009. 
 

 
 
 
Bergen, 13 mei 2008 
 
College van Bergen, 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
secretaris      burgemeester 


