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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018. 
2. De volgende zienswijzen voor te stellen: 
a. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2016 behoudens de 
voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve voor de vorming van een Landelijke 
Meldkamer Organisatie, de daarmee vrijvallende gelden dienen terug te vloeien naar de 
gemeenten. 
b. Aan te geven dat een reële normtijd moet worden vastgesteld.  
c. Aan te geven dat er inzage wordt verlangd in de weging van risico’s binnen plan 
brandweer 360 en dat wordt verlangd dat de aanrijtijden van de brandweer als een 
zwaarwegende factor hierin worden meegewogen.  
d. Aan te geven dat de raad tijdig wenst te worden geïnformeerd over de invulling van de 
bezuiniging van € 900.000,- over het jaar 2018. 
3. Het college opdracht te geven om de zienswijzen kenbaar te maken bij de voorzitter van 
het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 27 juni 2017 
Zaaknummer : BB17.00260 
Voorstelnummer : RAAD170043 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 15 juni 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Veiligheid 
Opsteller(s) : Eric Groot-van Ederen 
Telefoonnummer : 06-19429657 
Bijlagen:  : 6 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Op 12 april 2017 zijn de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna de Veiligheidsregio)  
ontvangen. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen zienswijzen naar voren 
brengen. Deze zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de genoemde stukken 
die aan het algemeen bestuur (AB) ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering 
van 7 juli 2017. 
 
Samenvatting: 
Algemeen: 
In voorliggend voorstel wordt nader ingegaan op de jaarstukken 2016 en de 
ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio. Het algemene beeld is dat de prestaties 
verbeteren. Ondanks aanmerkelijke verbeteringen van de prestaties van de brandweer is 
duidelijk dat de afgesproken norm omtrent aanrijtijden niet haalbaar is. Het percentage dat 
de brandweer binnen de normtijd ter plaatse is blijft zowel op regionaal niveau met 63% als 
op het niveau van de gemeente Bergen met 40%  achter op de afgesproken norm van 68%. 
Dit is wel een verbetering ten opzichte van 2015. 
 
Financieel:  
De Veiligheidsregio behaalt over 2016 een positief resultaat van € 2.820.000,- Dit is echter 
een incidenteel resultaat. Om grip op de begroting te vergroten zijn investeringen uitgesteld 
en is er een vacaturestop geweest. In de begroting wordt voorgesteld om dit positieve 
resultaat aan te wenden om het vermogen te versterken en de Veiligheidsregio op risico’s 
voor te bereiden. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij kennis neemt van de jaarstukken 2016 en de ontwerp 
begroting 2018 en ten aanzien van deze stukken zienswijzen vaststelt. 
 
2 KEUZERUIMTE 
Met de jaarstukken en begroting legt de Veiligheidsregio verantwoording af aan de 
gemeenten over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties in praktische en financiële 
zin. Het is aan de gemeenteraad om hieromtrent zienswijzen vast te stellen en via het 
dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mee te geven. Gelet op 
de omvang van de gemeenschappelijke regeling en de wijze waarop stemmen in het AB 
worden gewogen is de invloed die aan een zienswijzen van één gemeenteraad kan worden 
toegedicht beperkt. Pas wanneer zienswijzen gedeeld worden door meerdere deelnemende 
gemeenten zullen deze leiden tot wijzigingen ten opzichte van de door de Veiligheidsregio 
voorgestelde besluitvorming.  
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: nvt. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
De nota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Bergen 2014 – 2018. 
 



 

Pagina 3 van 11 
 

 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Wet Veiligheidsregio’s. 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 
Samenvatting: 
Algemeen: 
In voorliggend voorstel wordt nader ingegaan op de jaarstukken 2016 en de 
ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio. Het algemene beeld is dat de prestaties 
verbeteren. Ondanks aanmerkelijke verbeteringen van de prestaties van de brandweer is 
duidelijk dat de afgesproken norm omtrent aanrijtijden niet haalbaar is. Het percentage dat 
de brandweer binnen de normtijd ter plaatse is blijft zowel op regionaal niveau met 63% als 
op het niveau van de gemeente Bergen met 40%  achter op de afgesproken norm van 68%. 
Dit is een verbetering ten opzichte van 2015.  
 
Financieel:  
De Veiligheidsregio behaalt over 2016 een positief resultaat van € 2.820.000,- Dit is echter 
een incidenteel resultaat. Om grip op de begroting te vergroten zijn investeringen uitgesteld 
en is er een vacaturestop geweest. In de begroting wordt voorgesteld om dit positieve 
resultaat aan te wenden om het vermogen te versterken en de Veiligheidsregio op risico’s 
voor te bereiden.  
 
Jaarstukken 2016 en begroting 2018 
a. Algemene verantwoording 
De Veiligheidsregio voert voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het 
gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), 
de Meldkamer, de risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert 
de Veiligheidsregio voor 12 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied 
van ambulancezorg. 
 
De missie van de Veiligheidsregio is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en 
schade bij incidenten. De medewerkers van de Veiligheidsregio bieden met 435 fte beroeps 
en 1150 brandweervrijwilligers adequate hulp en werken samen met alle bij de veiligheid en 
hulpverlening betrokken partijen. Burgers en bedrijven worden actief betrokken bij de 
hulpverlening en gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen.   
 
Een overzicht van het reguliere werk in 2016: de brandweer maakte 5127 spoedritten en 
bluste 428 binnenbranden. De ambulance ging 27.878 keer met loeiende sirene op pad om 
mensen te redden. 346 keer werd door een burger een reanimatie gestart. 283 organisatoren 
kregen advies over de veiligheid van een evenement. Centralisten van 112 beantwoorden 
dag en nacht 54.196 oproepen van bellers. Mensen van het Veiligheidshuis zorgden ervoor 
dat 1.165 moeilijke casussen gecoördineerd werden aangepakt en crisisteams kwamen 16 
keer bij elkaar tijdens multidisciplinaire incidenten. 
 
Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de beleidsverantwoording 2016 per programma  
aan de hand van de jaarrekening 2016 en het document ‘De Veiligheidsregio in zicht 2016’. 
Bij de brandweer worden ook de laatste ontwikkelingen in 2017 en voorzienbare 
ontwikkelingen in 2018 beschreven.  
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Ambulancezorg 
In Bergen wordt de ambulancezorg verzorgd door Witte Kruis (voorheen Connexxion 
Ambulancezorg). De responstijden voor de eerste ambulance ter plaatse in Bergen blijven 
voor 86% binnen de norm van 15 minuten, in 167 gevallen is de ambulance niet binnen de 
normtijd ter plaatse. Vorig jaar was dit 85 % en 160 keer en in 2014 was dat 85% en 192 
keer. Er is een lichte verbetering zichtbaar. Als gemeente nemen we hier kennis van. We 
leveren immers geen financiële bijdrage aan het onderdeel ambulancezorg. Wel blijven wij 
hier aandacht voor vragen. 
 
Brandweer 
De regionalisering van de brandweer was 1 januari 2015 een feit. De inrichting van de 
organisatie vraagt nog veel tijd en aandacht. De door de regionalisering teweeggebrachte 
onrust is inmiddels voor een deel weggenomen. De bezuinigingen leidden in 2016 tot 
voorzichtigheid hetgeen heeft bijgedragen aan het verkrijgen van grip op de begroting. 
Evengoed zal het thema ‘basis op orde’ zal de komende jaren de jaarplannen blijven 
bepalen.  
 
De normtijd (8 minuten bij woningen) wordt regionaal in 63% van de uitrukken gehaald, een 
lichte daling ten opzichte van de 64% in 2015. In Bergen wordt de normtijd in 40 % van de 
uitrukken gehaald, een verbetering ten opzichte van het percentage van 34% in 2015. Na het 
eerste kwartaal 2017 lijkt het alsof deze trend zich doorzet. In de periode april 2016 t/m 
maart 2017 werd een dekkingspercentage van 46% gehaald.  
 
De langere tijden worden met name veroorzaakt door lange rijtijden naar buitengebieden 
zoals Bergen aan Zee. Een bekend probleem waar continue aandacht voor is. Overschrijding 
van de maximale normtijd van 18 minuten is in Bergen niet voorgekomen.  
 
In 2017 wordt ingezet op verbetering van het dekkingsplan en wordt het TS Flex systeem 
toegepast waarbij brandweerauto’s met een kleinere bezetting kunnen uitrukken. Dat moet er 
toe leiden dat de prestatienorm met betrekking tot het ter plaatse komen van de eerste 
tankautospuit van 68% regionaal wordt behaald. In de gemeente Bergen zal het percentage 
van 68% niet haalbaar zijn.  
 

 Zienswijze: het is ongewenst dat er een regionale normtijd geldt die niet haalbaar is. We 
zijn van mening dat een reële normtijd moet worden vastgesteld.  

 
De ontwikkeling van de uitruktijden is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Periode Post 2014 2015 2016 

ANW Bergen 00:04:14 00:05:07 00:04:23 

DAG Bergen 00:03:36 00:05:15 00:04:08 

ANW Egmond aan Zee 00:05:04 00:04:31 00:06:09 

DAG Egmond aan Zee 00:04:28 00:04:56 00:05:09 

ANW Groet 00:03:21 00:03:35 00:03:06 

DAG Groet Buiten dienst Buiten dienst Buiten dienst 

ANW Schoorl 00:04:03 00:03:26 00:03:32 

DAG Schoorl 00:03:17 00:03:24 00:03:40 
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De tijden van Post Bergen zijn aanzienlijk verbeterd. De tijden van post Egmond zijn, als 
gevolg van problemen in de beschikbaarheid van bevelvoerders, verslechterd. De tijden van 
Groet en Schoorl zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Opvallend is het verschil in aanrijtijden tussen de 12 ‘Freecall’ meldingen en de 23 
automatische brandmeldingen. De objecten waarvoor de automatische brandmeldingen zijn 
afgegeven liggen verder van de kazerne af hetgeen in de aanrijtijden is terug te zien. In de 
verbetermaatregelen wordt hier nader op ingegaan. 
 
Verbetermaatregelen 
Naar aanleiding van de eerdere operationele prestaties zijn reeds diverse 
verbetermaatregelen in gang gezet. Hieronder wordt per onderdeel de laatste stand van 
zaken weergegeven: 
 
In Bergen is gestart met de inzet van het TS Flex systeem. Daarbij kunnen brandweerauto’s 
eerder met een kleinere bezetting, vier in plaats van zes brandweerlieden, gaan uitrukken. 
De brandweerpost Bergen is inmiddels opgeleid om uit te kunnen rukken met een TS Flex. 
Schoorl/Groet is nagenoeg opgeleid. Beoogd is om de post Groet overdag weer inzetbaar te 
krijgen (deze staat in verband met onder bemensing overdag buiten dienst). Post Egmond 
zal voor de zomer opgeleid zijn. De gemeente Bergen is daarmee de eerste gemeente met 
meerdere posten waarvan alle posten TS-flex opgeleid zijn.  
 
Wanneer op de posten gaten in de beschikbaarheid vallen lukt het vaak om op korte termijn 
beroepspersoneel te leveren. Een andere verbetermaatregel is het werken met zogenaamde 
opstappers. Waar voor de regionalisering alleen brandweervrijwilligers werden ingezet uit de 
eigen woonplaats/gemeente, kijken we nu ook naar brandweermensen die elders wonen 
maar overdag in de buurt van de kazerne werken. Door de BUCH-samenwerking is voor 2 
vrijwilligers van post Akersloot de werklocatie gewijzigd, zij versterken inmiddels als 
opstapper de post Egmond aan Zee. Daarnaast wordt de alarmering in de pager voor de 
opstappers vereenvoudigd, zodat de alarmering zonder extra handelingen altijd 
doordeweeks overdag ontvangen wordt. 
 
Er worden extra chauffeurs, pompbedieners en bevelvoerders opgeleid. Dit geeft een grotere 
kans dat de TS sneller kan uitrukken. Voor post Egmond zijn 2 bevelvoerders in opleiding, 
voor post Bergen 1 bevelvoerder en voor post Schoorl/Groet is 1 bevelvoerder binnenkort 
klaar met de opleiding. Wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers zijn momenteel succesvol en 
hebben enkele nieuwe leden opgeleverd.  
 
De inspanningen gericht op het terugdringen van nodeloze OMS meldingen beginnen 
vruchten af te werpen. In samenwerking met Scorlewald (Schoorl) wordt het aantal nodeloze 
meldingen structureel verminderd. Er wordt periodiek overleg gevoerd met deze locatie om 
ervoor te zorgen dat de verbetering ook structureel blijft. Vermindering van het aantal 
nodeloze OMS meldingen zal bijdragen aan verbetering van de prestaties aangezien deze 
meldingen komen van objecten met dermate lange aanrijtijden dat deze niet tijdig kunnen 
worden aangereden.  
 
De burgemeester heeft verzocht om binnen het kader van Brandveilig Leven een plan van 
aanpak op te stellen gericht op beperking van risico’s bij brand voor verminderd zelfredzame 
ouderen. Denk hierbij aan voorlichting, woningbezoek, etc. Het streven is om in het najaar de 
eerste concrete zaken te kunnen organiseren.  
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De Veiligheidsregio is momenteel bezig om het brandrisicoprofiel op te stellen, in combinatie 
met nieuw dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel beschrijft welke brandrisico's er zijn, welke 
risico's het zwaarst wegen en voor welke aanpak de brandweer daarom het beste kan 
kiezen. De (voorlopige) planning is dat het in september in concept gereed is en het zal naar 
alle waarschijnlijkheid de periode 2018-2021 omvatten. Er loopt op dit moment een 
inventarisatie van gebouwsoorten waar een wegingsfactor aan gehangen wordt. Hier komt 
uiteindelijk een overzicht aan maatregelen uit zoals bronbestrijding, technische maatregelen 
of organisatiemaatregelen.  
 
Met het plan ‘Brandweer 360’ wordt ingezet op het voorkomen van brand en andere 
incidenten. Dit plan wordt risicogericht hetgeen betekent dat de aandacht voor voorkoming 
van incidenten uitgaat naar de locaties, organisaties en inwoners waar de risico’s op 
incidenten en bij incidenten het grootst zijn. In de gebieden waar vanwege langere 
aanrijtijden de brandweer niet snel ter plaatse kan zijn, zijn risico’s bij brand extra groot. Als 
gemeente vragen wij bijzondere aandacht voor de preventie in gebieden die niet binnen de 
normtijden bereikbaar zijn. Naar onze mening verdienen die extra preventie-aandacht.     
 

 Zienswijze: we willen inzage in de weging van risico’s binnen plan brandweer 360 en 
verlangen dat de aanrijtijden van de brandweer als een zwaarwegende factor hierin 
worden meegewogen.  

 
Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 
GHOR is een netwerkorganisatie die belast is met het voeren van regie op de 
geneeskundige hulpverlening bij grote rampen en crises. De GHOR heeft in 2016 283 
adviezen over evenementen uitgebracht. De keuze om één Officier van dienst GHOR piket 
te geven voor heel Noord-Holland Noord maakt dat de aanrijtijd van 30 minuten in 70% van 
de gevallen is gehaald in plaats van de norm van 90%. Het algemene beeld is wel dat de 
GHOR goed functioneert. 
 
Meldkamer 
De kwaliteit van de aanname van meldingen voor de ambulance en brandweer is goed en 
stijgt licht. De tijd die het kost om meldingen af te handelen stijgt licht. Voor de politiezorg 
wordt de norm niet gehaald. Een ontwikkeling die aandacht vraagt, is de fusie en verhuizing 
naar de regionale meldkamer die in Haarlemmermeer wordt gevestigd. In 2018 moet dit 
gereed zijn. 
 
Risico- en crisisbeheersing (voorheen Veiligheidsbureau) 
De afdeling risico- en crisisbeheersing geeft advies en regisseert. Daarmee is in 2016 bij 26 
GRIP incidenten een bijdrage geleverd in de samenwerking tussen de vele partijen die 
betrokken zijn bij het voorkomen bestrijden van crises en rampen. Dit is ook de partij die het 
samen oefenen voor crisissituaties organiseert en lessen trekt uit praktijkinzet. Onder de 
naam Bevolkingszorg 8.0 is een klein maar robuust team van 60 tot 70 functionarissen belast 
met de ondersteuning van gemeenten tijdens crisissituaties. Hiermee is de gemeentelijke 
crisisbestrijding geprofessionaliseerd. 
 
Veiligheidshuis NHN 
Het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico’s en criminaliteit is het 
belangrijkste doel van het Veiligheidshuis. Belangrijkste taken van het Veiligheidshuis liggen 
op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners 
in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het Veiligheidshuis heeft in 
2016 1237 casussen onder haar regie gehad. Casuïstiek betreft zaken op het gebied 
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van jeugd (individueel en groepen), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden,  
radicalisering, geestelijke gezondheidszorg (verwarde personen), zeden en overvallen en 
straatroof.  
 
Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van de bovenstaande programma’s. De 
bedrijfsvoering organisatie draagt zorg voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 
beheer en beleid voor de hiervoor beschreven primaire processen. Enkele aandachtspunten 
voor 2016 waren: de beheersing van informatiebeveiliging, de herziening van de 
bestuursrapportages, het opstellen van het beleidsplan en betrekken van de gemeenten 
daarbij, de lancering van www.mijngemeente.vrnhn.nl en de verwerking van de organisatie 
brede bezuinigingen.  
 
b. Financiële verantwoording  
2018 is het laatste jaar van de in 2014 afgesproken bezuinigingstaakstelling van € 7,4 
miljoen. In voorgaande jaren heeft de regio grip gekregen op haar uitgaven door een 
vacaturestop in te stellen en investeringen on hold te zetten tot er een beter zicht was op de 
nog te verrichten afschrijvingen. De bezuinigingen voor 2018 (€ 900.000,-) moeten nog 
worden ingevuld. 
 

 Zienswijze: wij willen tijdig worden geïnformeerd over de invulling van de bezuiniging van 
€ 900.000,- over het jaar 2018.  

 
Het algemene beeld is dat de Veiligheidsregio grip op de begroting heeft en de ruimte uit het 
incidentele positieve resultaat over het jaar 2016 aanwendt om haar financiële positie te 
verstevigen en zich voor te bereiden op risico’s.  
 
Begroting 2018 
1. Paragraaf weerstandsvermogen/Risicoparagraaf 
Er zijn 11 risico’s gedefinieerd met een totale omvang van € 1.392.250,-. Dit bedrag is niet 
uitgesplitst per gemeente. Er zijn nieuwe risico’s gedefinieerd. Deze risico’s betreffen: 
- het niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017 en 2018; 
- een mogelijk tekort aan ambulanceverpleegkundigen en 
- het niet halen van de prestatieafspraak met zorgverzekeraars. 
In totaal is het risicobedrag ten opzichte van 2017 verhoogd met bijna € 400.000,- 
 
2. Weerstandsvermogen / Algemene reserve 
Er wordt inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de 
algemene reserve over 2016. Er is geen inzicht in de meerjarige uitnamen en toevoegingen.   
De omvang van de algemene reserve is € 1.499.975,-. Dit past binnen de richtlijn van 2,5% 
van de begrote lasten.  
 
3. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2018 
De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met 3,02% conform de bestuurlijk vastgestelde 
indexatiebrief. De indexatie wordt toegepast over de jaren 2016, 2017 en 2018.  
 
4. Sluitend perspectief 2018 
Voor 2018 wordt een begroting gepresenteerd die sluit op nihil. Dit is inclusief de indexatie. 
Er is geen aanleiding om de bijdrage van gemeenschappelijke regeling met minder dan 
3,02% te indexeren. 
 
5. Sluitend meerjarenperspectief 
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De begroting van 2018 is sluitend. Meerjarig (2019-2021) wordt een tekort verwacht dat 
oploopt tot ca. € 2.200.000,- Dit is exclusief indexatie voor deze jaren. Aangegeven wordt 
dat het meerjaren tekort enerzijds zal worden opgevangen door de nog in te dienen 
structurele bezuinigingsmaatregelen door het kernteam bezuinigingen. Anderzijds zal door 
voortschrijdend inzicht, inkoopvoordelen en innovaties m.b.t. voertuigen en materieel de 
taakstelling op afschrijvingen omlaag worden gebracht. 
 
6. Financiële kengetallen 
De solvabiliteit is lager dan gewenst. Dit wordt veroorzaakt door een relatief laag vermogen 
in verband met de maximale algemene reserve van 2,5%. Daarnaast heeft de 
Veiligheidsregio een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van overname van roerende 
en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014. 
Daarnaast verwacht de Veiligheidsregio een negatieve structurele exploitatieruimte. Dit komt 
omdat de incidentele baten en lasten beperkt zijn 
 
Financiële verantwoording over de Jaarstukken 2016 
1. Paragraaf weerstandsvermogen/Risicoparagraaf 
De risico’s die in de jaarrekening 2016 zijn opgenomen zijn geactualiseerd en komen 
overeen met de risico’s die in de begroting 2018 zijn opgenomen. Hiervoor is gekozen 
vanwege het tijdsbestek tussen het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Er is 
geen uitsplitsing gemaakt met het bedrag per deelnemende gemeente. 
 
2. Weerstandsvermogen / algemene reserve 
De algemene reserve bedraagt 1.18 mln excl. resultaatbestemming. Dit valt binnen de norm 
van 2,5% van de begrote lasten. De bestemmingsreserve komt uit op 2.7 mln excl. 
resultaatbestemming. Er is geen inzicht in de meerjarige uitnamen en toevoegingen. 
 
3. Langlopende leningen/ garantstellingen 
De VR heeft langlopende leningen. Er is niet aangegeven voor welk deel de gemeente 
garant staat. 
 
4. Financiële kengetallen 
Vanaf begroting en jaarrekening 2017 worden kengetallen opgenomen. Overigens geeft de 
Veiligheidsregio aan dat de kengetallen 2016 zijn opgenomen in de begroting 2018. 
 
5. Rapport van bevindingen accountant 
Het rapport van bevindingen van de accountant bij de jaarstukken 2016 is meegestuurd. Dit 
geeft geen aanleiding tot opmerkingen in de zienswijze. 
 
6. Controleverklaring 2016 
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven wat betreft de getrouwheid en 
rechtmatigheid. 
 
7. Resultaatbestemming 
De Veiligheidsregio heeft een positief resultaat behaald € 2.820.000,-. Dit is inclusief 
nacalculatie van de indexering van € 658.000,- met een stijging van de gemeentelijke 
bijdrage tot gevolg die nog in rekening zal worden gebracht. 
 
Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat als volgt te bestemmen: 
1. Aflossing projectgelden € 1.145.000,- 
2. Verhogen Algemene reserve € 413.000,- 
3. Toevoeging Bestemmingsreserve brandweerscholing € 72.000,- 



 

Pagina 9 van 11 
 

4. Vormen Bestemmingsreserve overgang meldkamer € 525.000,- 
5. Vormen Bestemmingsreserve versterken rampenbestrijding € 300.000,- 
6. Vormen Bestemmingsreserve bedrijfsvoering op orde € 365.000,- 
 
Omtrent het vormen van een bestemmingsreserve voor de Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO) bestaan bedenkingen. In principe zijn er voor de drie deelnemende 
Veiligheidsregio’s geen kosten verbonden aan de vorming van de gemeenschappelijke 
meldkamer. De Veiligheidsregio’s dragen bij ter hoogte van de kosten verbonden aan de 
eigen meldkamers terwijl het ministerie van V&J instaat voor aanvullende kosten, met name 
frictiekosten. Om dan toch een bestemmingsreserve te vormen is onnodig risico mijdend en 
voorkomt dat budget vrijvalt naar de gemeenten. Ook wordt hier een verkeerd signaal 
afgegeven richting ministerie. Bovendien wordt in de risicoparagraaf de LMO ook gemeld als 
risico en is de conclusie die daarbij wordt getrokken dat dit risico vanuit het eigen vermogen 
reeds voldoende is afgedekt.  
 

 Zienswijze: we stemmen in met de voorgestelde resultaatbestemming 2016 behoudens 
de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve voor de vorming van een LMO. 
De daarmee vrijvallende gelden dienen terug te vloeien naar de gemeenten. 

 
Financiële gevolgen: 
Begroting 2018 
Voorgesteld wordt om voor 2018 invulling te zoeken voor de bezuinigingstaakstelling ad  
€ 900.000,- en een indexatie door te voeren van 3,02%. Er is, conform de zienswijze van de 
gemeenteraad van vorig jaar, geen aanvullende bezuinigingstaakstelling aan de 
Veiligheidsregio meegegeven.  
 
De gemeentelijke bijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 1.202.200,- Voor 2017 is dit  
€ 1.183.900,- en voor 2016 € 1.164.500,-. Hierbij is rekening gehouden met loon en prijs 
compensaties/indexaties. In onze rapportages (jaarrekening, begroting en kadernota) wordt 
uitgegaan van deze bijdragen. 
 
 
3.2 Overwegingen van het college 
 

Deelname aan een Veiligheidsregio is wettelijk verplicht. Gemeenten mogen de taken die 
door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd niet zelf uitvoeren. Er is geen andere keuze om 
het doel te bereiken. Op grond van artikel 9 Wet Veiligheidsregio’s is een verdeling van 
gemeenten per regio ingesteld. De colleges van gemeenten die tot één regio behoren dienen 
een gemeenschappelijke regeling te treffen voor een doelmatige georganiseerde 
brandweerzorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crises de veiligheidsproblemen 
van het gebied van de afzonderlijke gemeenten overstijgen. 
 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 

 
De adviezen en voorstellen worden in BUCH verband opgesteld. Dat betekent dat de 
adviezen voor Bergen, Castricum en Heiloo op elkaar zijn afgestemd en zo veel als mogelijk 
dezelfde zienswijzen worden voorgesteld.  

 
Conform regionale afspraken hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard dit jaar  
samen concept raadsvoorstellen opgesteld en ‘gedeeld’ met de 6 andere gemeenten in de 
regio Alkmaar. De bedoeling is dat de zienswijzen gedeeld worden door de andere 
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gemeenten zodat deze kunnen leiden tot wijzigingen ten opzichte van de voorgestelde 
besluitvorming. Immers gelet op de omvang van de gemeenschappelijke regeling en de wijze 
waarop stemmen in het AB worden gewogen, is de invloed die aan de zienswijzen van één 
gemeenteraad kan worden toegedicht beperkt. In dit advies zijn echter geen zienswijzen van 
Langedijk en Heerhugowaard overgenomen. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
nvt 
 
3.5 Risico’s 
De deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling dragen er zorg voor dat het openbaar 
lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens 
derden te kunnen voldoen. 
 
 

3.6 Financiën 
 
De gemeentelijke bijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 1.202.200. Zie ook de tekst onder 
‘ontwerpbegroting 2018’. De gemeente ontvangt bijdragen van het rijk ter financiering van de 
taken.  
 
 
3.7 Inkoop 
nvt 
 
 
3.8 Juridische Zaken 
nvt 
 
 

3.9 Communicatie 
nvt 
 
 
3.10 Duurzaamheid 
nvt 
 
 

3.11 Veiligheid 
Zie voorstel. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
De besluiten en zienswijzen van de raad worden aan het dagelijks bestuur van de 
veiligheidsregio aangeboden. In de vergadering van het algemeen bestuur juli 2017 wordt de 
jaarstukken en begroting vastgesteld. 
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5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden. 
2. Jaarstukken 2016. 
3. Accountantsverslag jaarrekening 2016. 
4. De Veiligheidsregio in-zicht 2016. 
5. Begroting 2018. 
6. Toetsingsformulier jaarstukken 2016 en begroting 2018. 
 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


