
   
 
Erratum bij concept Programmabegroting 2009 v4 
d.d.: 13-10-2008  
Van: Afdeling P&C 
Betreft aanpassing verwijzing naar kaderstellende nota’s in programma 3 blz 52. 
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Nieuwe, aangepaste pagina 52 Concept begroting 2009 V4 
 
Programma 3: Veiligheid 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  HETTY HAFKAMP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: HERMAN KUIJT 
 
De gemeente Bergen wil de gemeente zo veilig mogelijk maken voor haar inwoners. Daarbij 
zoeken we aansluiting bij de door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geformuleerde 
missie, waarmee we tevens onze ambitie op het gebied van veiligheid aangeven.  
 
Bij het onderwerp veiligheid spelen alle schakels (pro-actie, preventie, preparatie, repressie 
en nazorg) van de veiligheidsketen een belangrijke rol. We vinden het belangrijk om 
veiligheid integraal te verankeren in alle van toepassing zijnde gemeentelijke producten. 
 
Kaderstellende nota’s, verordeningen e.d.: 

• Gemeentelijk Rampenplan vastgesteld op 19 december 2006. 
• Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004. 
• Brandbeveiligingsverordening 2001, vastgesteld op 25 september 2001. 
• Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Bergen 2001, 

vastgesteld op 25 september 2001.  
• Leidraad oefenen, uitgegeven door het Ministerie van binnenlandse zaken, 1992. 
• Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2003, vastgesteld op 19 december 

2002. 
• Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding Noord-Holland Noord 2006 - 

2009. 
• Regionaal convenant 2007 regiopolitie NHN. 
• Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding NHN 2006-2009. 

 
Thema’s en beleidsontwikkelingen bij dit programma 
 
 
Openbare orde en veiligheid  
 
Openbare orde en veiligheid 
Het Regionale platform integrale veiligheid heeft de gemeente Bergen geholpen met het 
ontwikkelen van lokaal beleid op het gebied van Evenementen, Horeca, BIBOB en Huiselijk 
geweld. Het evenementenbeleid gemeente Bergen is inmiddels vastgesteld. 
 
Externe veiligheid 
In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de in 2007 ontwikkelde Beleidsvisie externe veiligheid 
en het uitvoeringsprogramma externe veiligheid. In het gemeentelijke externe 
veiligheidsbeleid is eenduidige en krachtige normstelling vastgelegd die strikt gehandhaafd 
moet worden om de veiligheid van burgers te waarborgen, zonder dat veiligheidscontouren 
de ruimtelijke ontwikkeling in Bergen onnodig beperken. Kernpunten hierbij zijn de 
ontwikkeling van een gemeentelijke en provinciale risicokaart, de implementatie van externe 
veiligheid binnen de gemeentelijke werkprocessen en bij de MRA. Voor 2009 staan in relatie 
met de omgevingsvergunning het ontwerp van werkprocessen op dit gebied. 
In programma 3 (pagina 52) zijn abusievelijk 2 oude versies van het Gemeentelijk 
rampenplan genoemd onder het kopje kaderstellende nota’s.  
Zie onderstaande tekst gearceerd zijn de genoemde oude versies en de aanpassing.  
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Zie gearceerde gedeelte voor aanpassing ten opzichte van oude versie 
 
Programma 3: Veiligheid 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  HETTY HAFKAMP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: HERMAN KUIJT 
 
De gemeente Bergen wil de gemeente zo veilig mogelijk maken voor haar inwoners. Daarbij 
zoeken we aansluiting bij de door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geformuleerde 
missie, waarmee we tevens onze ambitie op het gebied van veiligheid aangeven.  
 
Bij het onderwerp veiligheid spelen alle schakels (pro-actie, preventie, preparatie, repressie 
en nazorg) van de veiligheidsketen een belangrijke rol. We vinden het belangrijk om 
veiligheid integraal te verankeren in alle van toepassing zijnde gemeentelijke producten. 
 
Kaderstellende nota’s, verordeningen e.d.: 

• Gemeentelijk Rampenplan, algemeen deel, vastgesteld op 26 maart 2002. 
• Gemeentelijk Rampenplan, deelplannen, vastgesteld op 26 maart 2002. 
De twee bovenstaande punten worden in de nieuwe versie vervangen door onderstaand 

gearceerd punt. 
• Gemeentelijk Rampenplan vastgesteld op 19 december 2006. 
• Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004. 
• Brandbeveiligingsverordening 2001, vastgesteld op 25 september 2001. 
• Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Bergen 2001, 

vastgesteld op 25 september 2001.  
• Leidraad oefenen, uitgegeven door het Ministerie van binnenlandse zaken, 1992. 
• Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2003, vastgesteld op 19 december 

2002. 
• Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding Noord-Holland Noord 2006 - 

2009. 
• Regionaal convenant 2007 regiopolitie NHN. 
• Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding NHN 2006-2009. 

 
Thema’s en beleidsontwikkelingen bij dit programma 
 
Openbare orde en veiligheid  
 
Openbare orde en veiligheid 
Het Regionale platform integrale veiligheid heeft de gemeente Bergen geholpen met het 
ontwikkelen van lokaal beleid op het gebied van Evenementen, Horeca, BIBOB en Huiselijk 
geweld. Het evenementenbeleid gemeente Bergen is inmiddels vastgesteld. 
 
Externe veiligheid 
In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de in 2007 ontwikkelde Beleidsvisie externe veiligheid 
en het uitvoeringsprogramma externe veiligheid. In het gemeentelijke externe 
veiligheidsbeleid is eenduidige en krachtige normstelling vastgelegd die strikt gehandhaafd 
moet worden om de veiligheid van burgers te waarborgen, zonder dat veiligheidscontouren 
de ruimtelijke ontwikkeling in Bergen onnodig beperken. Kernpunten hierbij zijn de 
ontwikkeling van een gemeentelijke en provinciale risicokaart, de implementatie van externe 
veiligheid binnen de gemeentelijke werkprocessen en bij de MRA. Voor 2009 staan in relatie 
met de omgevingsvergunning het ontwerp van werkprocessen op dit gebied. 
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