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Kern 
Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio elk begrotingsjaar een begroting voor. De begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-
2013 zijn geagendeerd voor de AB-vergadering van 8 mei 2009. De definitieve vaststelling van de 
begroting is gepland op 26 juni 2009. In de periode tot 26 juni 2009 kunnen de gemeenteraden hun 
zienswijze naar voren brengen. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de vaststelling op 26 juni 2009.  
 
In dit voorstel vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2010 samen. De in dit voorstel te 
behandelen punten zijn: 
1. Wat gaan we doen 
2. Wat gaat het kosten 
3. Procedure behandeling begroting 2010 
 
 
Toelichting 
1. Wat gaan we doen 
In de voorliggende begroting 2010 zijn de vastgestelde concrete doelstellingen opgenomen voor de 
jaarschijf 2010. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes 
zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete 
doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. In de beschrijving van de 
programma's zijn de volgende speerpunten voor 2010 verder uitgewerkt.  
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Ambulancezorg 
1. De RAV vergunning is op 1 januari 2011 toegewezen is aan de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, eventueel in een samenwerkingsverband met Connexxion. 
2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.  
3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. 
4. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio starten binnen 6 minuten na een hartstilstand.  
5. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio deelnemen aan het Reanimatie Oproep Netwerk. 

 
Brandweer 
1. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording 

veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!). 
2. Reductie van veiligheidsrisico's door een thematische benadering voor risicovolle objecten 
3. Actualiseren dekkingsplan en spreidingsplan. 
4. Het verhogen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders door regionale 

bevelvoerderstrainingen. 
5. Het toetsen van vakbekwaamheid van piketofficieren en bevelvoerders. 
6. Verhoging vakbekwaamheid brandweerkorpsen door de invoering nieuwe landelijke structuur 

brandweeropleidingen. 
 
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
1. Beperken van veiligheidsrisico's bij publieke evenementen door advisering aan gemeente en 

organisatoren. 
2. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording 

veiligheidsrisico's (bijdrage aan het project Kijk, we werken aan veiligheid!). 
3. Verhogen en toetsen vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen. 
4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis. 

 
Meldkamer 
1. Maximaal 15% van meldingen van A-1 ambulanceritten heeft een overschrijding van de 

genormeerde responsetijd van 2 minuten. 
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten norm is gerealiseerd. 
3. Maximaal 25 % van de meldingen brandweer heeft een overschrijding van de genormeerde 

reponsetijd van 1 minuut. 
4. De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden norm is gerealiseerd. 

 
Veiligheidsbureau 
1. Actualiseren van het risicobeeld van onze regio en de vertaling daarvan in het regionale 

beleidsplan Veiligheidsregio en het Regionaal Crisisplan 
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie. 
3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners. 

 



 
 

2. Wat gaat het kosten  
 
Overzicht baten en lasten 
 
In het onderstaande overzicht zijn de baten en lasten per programma toegelicht.  
 
(bedragen x € 1000,-)
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Ambulancezorg 9.595 9.892 -297 8.934 9.175 -241 10.543 10.786 -243
Brandweer 2.731 5.776 -3.045 2.800 6.146 -3.346 2.854 6.316 -3.462
GHOR 984 1.609 -625 954 1.614 -660 1.009 1.738 -729
Meldkamer 1.598 3.824 -2.226 1.417 3.497 -2.080 1.608 3.726 -2.118
Veiligheidsbureau 408 1.651 -1.243 0 1.285 -1.285 0 1.420 -1.420
Sociaal statuut 0 218 -218 0 179 -179 0 0 0

Saldo baten minus lasten 15.316 22.970 -7.654 14.105 21.896 -7.791 16.014 23.986 -7.972

Bijdrage gemeenten
Ambulancezorg 241 241 243
Brandweer 3.120 3.346 3.397
GHOR 632 660 708
Meldkamer 2.011 2.080 2.063
Veiligheidsbureau 1.330 1.285 1.347

7.334 7.612 7.758

Resulaat voor bestemming -320 -179 -214

Ambulancezorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandweer 48 0 48 0 0 0 65 0 65
GHOR 9 0 9 0 0 0 21 0
Meldkamer 56 0 56 0 0 0 55 0
Veiligheidsbureau 31 0 31 0 0 0 73 0 73
Sociaal statuut 218 0 218 179 0 179 0 0 0

Mutaties in reserves 362 0 362 179 0 179 214 0 214

Resultaat na bestemming 14.954 22.970 42 14.284 21.896 0 16.228 23.986 0

Begroting 2010Begroting 2008 (na wijziging) Begroting 2009 

21
55

 
Toelichting baten en lasten 
Het budget van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2010 € 24 miljoen. In de 
programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de 
begroting 2009 toegelicht.  
De begroting 2010 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2009 inclusief reguliere 
budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid, zoals het beleidsplan 
opleiden en oefenen brandweer.  
 
In het bestuursakkoord rijk en gemeenten ´Samen aan de slag´ is overeengekomen het BDUR-budget 
(Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de 
veiligheidsregio´s te verbeteren.  



 
 

De jaarlijkse BDUR-bijdrage stijgt in 2010 met € 1.000.000 en vanaf 2011 met € 1.500.000. Besloten is 
om in de begroting 2010 de verhoging rijksbijdrage nog niet toe te rekenen aan de programma's, maar 
hierover in de loop van 2009 een besluit te nemen. De besluitvorming kan met een begrotingswijziging 
worden verwerkt in de begroting 2010.
 
Verdeling baten en lasten 
 
Grafiek 1 

Verdeling lasten naar 

programma in procenten 

Grafiek 2 

Verdeling baten naar 

financieringsbron in procenten 

Grafiek 3 

Verdeling lasten naar  

kostensoort in procenten 
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Bijna de helft van het budget van € 24 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg (45%). Het aandeel 
brandweer in begroting bedraagt 26%, meldkamer 16% en GHOR 7%. Aan het veiligheidsbureau wordt 
6% van het budget besteed (grafiek 1). 
   
De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (47%), de gemeenten (33%), 
het rijk (11%) en overige inkomsten (9%) (grafiek 2). 
 
Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 69% bestaan uit personeelslasten, 23% van de begroting bestaat uit 
directe lasten en 8% wordt besteed aan bedrijfsvoering. 
 
Bijdrage per inwoner gemeenten 
De gemeentelijke bijdrage per inwoner is geïndexeerd met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige 
indexatie van de gemeente Alkmaar en stijgt met € 0,29 van € 11,46 naar € 11,75.  
Bij de behandeling van de begroting 2009 is intensieve discussie ontstaan over de wijze van indexeren 
van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio.  
De Veiligheidsregio stelde voor om het '1,8% indexatiegat' te repareren in de gemeentelijke bijdrage, 
terwijl Alkmaar dit begrotingstekort niet wenste te repareren.  
Het algemeen bestuur heeft op 27 juni 2008 besloten dit structurele begrotingstekort niet te 
compenseren door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage over 2008 en 2009, maar het tekort 
vooralsnog te dekken uit de reserves. Dit besluit is genomen in afwachting van het voorstel voor een 
nieuwe methode van indexatie. Het algemeen bestuur heeft in juni 2008 daarop de voorzitter van de 
Veiligheidsregio verzocht om samen met de gemeentesecretarissen een voorstel uit te werken over de 
methode van indexatie van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.  



 
 

De gemeentesecretaris van Alkmaar heeft de Veiligheidsregio op 3 februari 2009 geïnformeerd dat er 
nog geen overstemming is over een te hanteren vaste methodiek voor de begroting 2010. Het 
voornemen is om voor de begroting 2011 duidelijkheid te verschaffen. 
 
De klankbordgroep financiën van de Veiligheidsregio heeft daarop op 23 maart 2009 overleg gehad over 
de methode van indexering van de begroting 2010 en de gemeentelijke bijdrage. Aan dit overleg hebben 
ook de hoofden financiën van de gemeenten Den Helder, Hoorn en Alkmaar (het zogenaamde H2A-
overleg) deelgenomen. Het volgende advies is in de begroting 2010 verwerkt: 
  
a. de gemeentelijke bijdrage voor 2010 indexeren met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige 

indexatie van de gemeente Alkmaar; 
b. de structurele compensatie van het 1,8% indexatiegat van € 93.000 doorwerkend uit de begroting 

2008 voor 2010 evenals 2009 dekken uit de algemene reserve; 
c. de gevraagde structurele compensatie voor het wegvallen van de pseudo-ww € 71.000 voor 2010 

dekken uit de algemene reserve;  
d. een definitief besluit over de gevraagde structurele compensaties nemen bij de begroting 2011 in 

afwachting van het advies over een nieuwe methode van indexering van de gemeentelijke bijdrage 
voor gemeenschappelijke regelingen. 

 
Ad. c. Compensatie psuedo-ww premie inkomsten 
Per 2009 is de ww-premie voor werknemers in het bedrijfsleven afgeschaft. Voor overheidsambtenaren 
werd tot op heden een pseudo ww-premie ingehouden. Deze pseudo-premie werd echter niet 
afgedragen maar was wel een loonkostenverlagende component voor de werkgever. Met ingang van 
2009 is ook de inhouding van deze pseudo-premie voor de ambtenaren komen te vervallen. Hierdoor 
stijgen de loonkosten voor de werkgever i.c. de gemeenten. Aan de VNG is toegezegd dat de 
gemeenten deze kostentoename gecorrigeerd krijgen via de algemene uitkering gemeentefonds. In de 
begroting van de Veiligheidsregio resulteert dit in een structurele tegenvaller van € 71.000. 
 
Mutaties in reserves 
De begrote mutaties in reserves bedragen € 214.000. Hiervan wordt € 164.000 onttrokken uit de 
algemene reserve ter dekking van de reparatie 1,8-indexatiegat doorwerkend uit begroting 2008 € 
93.000 en de lasten pseudo-ww € 71.000. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken uit de 
bestemmingsreserve ambitietraject voor het multidisciplinair oefenen.  
 
Bijdrage gemeente ambulancezorg 
De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per 
inwoner sluitend. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige 
beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd 
RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke 
regeling RAD NHN exclusief Texel.  
 
 
 
 



 
 

 
Meerjarenoverzicht 
In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner1 opgenomen.   

2006 2007 2008 2009 2009 2010
na wijz.

Brandweer 5,03 3,58 4,91 5,26 5,20 5,31
GHOR 0,37 1,08 1,00 1,04 1,03 1,11
Meldkamer 3,16 3,22 3,17 3,27 3,23 3,22
Veiligheidsbureau 0,00 1,79 2,09 2,02 2,00 2,11

8,56 9,67 11,17 11,59 11,46 11,75

Ambulancezorg 1,31 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

 
Bij het vaststellen van de begroting 2009 is de begrote bijdrage van € 11,59 per inwoner met € 0,13 
verlaagd naar € 11,46 voor de compensatie van het '1,8% indexatiegat'. Dit wordt in 2009 gedekt uit de 
reserves. 
 
4. Procedure behandeling begroting 2010 
Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en 
vaststelling van de begroting. De begroting dient voor 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze 
geldt door het algemeen bestuur te worden vastgesteld.  
Tevens is bepaald dat de begroting aan de raden van de gemeenten wordt gezonden, twaalf weken voor 
het aanbieden aan het algemeen bestuur. Gedurende deze periode kunnen de gemeenten hun 
zienswijze geven op de concept begroting. De zienswijzen van de gemeenten worden gelijktijdig met de 
begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 26 juni 2009. De begroting 2010 
is op 3 april 2009 verzonden naar de gemeenten. 
 
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de begroting 2010. 
 

                                                 
1 De bijdragen over 2006 en 2007 zijn de werkelijke bijdragen. De bijdragen over 2008 tot en met 2010 zijn de begrote bijdragen. 
De bijdrage neemt in 2008 toe door de structurele verhoging van € 2,07 voor de lasten van de overgehevelde gemeentelijke taken 
naar de Veiligheidsregio (ambitietraject). 
 


