
 

 
 

CONCEPT besluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling van 13 december 2013; 
 
gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen  
 
de tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
 
Artikel I 
In de aanhef: 
vervalt 
“Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Graft-de-Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, 
Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer 
en Zijpe” 
 
en wordt vervangen door: 
 
“Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de-Rijp, 
Heerhugowaard, Heiloo, Holland Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, 
Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel” 
 
 
Artikel II 
In de zin beginnend met gelet op de bepalingen 
 
vervalt 
“Wet ambulancevervoer dan wel de Wet ambulancezorg” 
 
en wordt vervangen door: 
“de Tijdelijke wet ambulancezorg”.  
 
Artikel III 
a. In artikel 5 

“vervalt lid 2” 
 
en wordt vervangen door: 



“2. het instellen, in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van 
de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak”.  
 
b. “vervalt lid 3”, 
 
en wordt vervangen door: 
 
“3. het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg, als bedoeld in de Tijdelijke wet 
ambulancezorg. Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel”. 
 
d. wordt een nieuw lid 4 toegevoegd luidende: 
“4. het uitvoeren van die taken die deelnemers wensen over te dragen op het gebied van 
integrale veiligheid”. 
 
Artikel IV 
In artikel 8 
a. in lid 8 vervalt na: 
“De hoofdofficier van justitie,”  
 
de woorden: 
“bedoeld in artikel 1, derde lid van de Politiewet 1993”. 
 
b. In lid 10 vervalt 
“De korpschef van de regio” 
 
en wordt vervangen door: 
“De districtschef van de” 
 
Artikel V 
In artikel 11 
“vervalt lid 3”. 
 
Artikel VI 
In artikel 12 
“vervalt lid 1”. 
 
Artikel VII 
In artikel 13, lid 4 wordt na 
“kan”  
 
toegevoegd: 
“,met uitzondering van de voorzitter,” 
 
Artikel VIII 
In artikel 15 
“vervalt lid 1” 
 
en wordt vervangen door: 
“De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid van de wet, bij 
koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de 
gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en 
ontslagen. Artikel 11 van de Wet veiligheidsregio’s is van toepassing”. 
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Artikel IX 
In artikel 26, lid 4, vervalt 
“het eerste lid” 
 
en wordt vervangen door: 
“lid 1, vóór 1 april aan de raden van de deelnemers toegezonden”. 
 
Artikel X 
Toegevoegd wordt een nieuw artikel 29a luidende: 
 
“verplichtingen deelnemers 

1. de deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen 
tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te 
kunnen voldoen. 

2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer 
weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur 
onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de 
artikelen 194 en 195 Gemeentewet. 

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een 
liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 
rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen 
op een in het plan te bepalen wijze”.  

 
Artikel XI 
In artikel 33 lid 1 vervallen de woorden: 
“van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan gedeputeerde staten en bekendmaking” 
 
en worden vervangen door: 
“de bekendmaking van besluiten tot wijziging” 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Bergen op 17 december 2013 
 
 
de secretaris,      de burgemeester, 
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