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Onderwerp : Zienswijzen jaarstukken 2017 en begroting 2019 VRNHN 
 
 
Geachte heer Bruinooge, 
 
Op 13 april 2018 heeft u ons de jaarrekening 2017, de begrotingswijziging CTER en de 
programmabegrotingen 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestuurd. U heeft 
ons verzocht onze zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad van Bergen heeft op 28 
juni 2018 in zijn raadsvergadering een besluit genomen over uw jaarstukken. De 
gemeenteraad stemt in met de jaarstukken onder de voorwaarde dat u onderstaande 
zienswijzen in acht neemt: 
 
Algemeen 
De regionale en gemeentelijke prestaties qua aanrijtijden van de brandweer en in mindere 
mate de ambulancezorg baren ons zorgen. Ondanks de maatregelen die de afgelopen jaren 
zijn genomen zijn de prestaties niet op peil. Onze zorgen worden niet weggenomen met de 
inzet op preventie al verheugen wij ons wel over de inspanningen die daarin worden 
ondernomen. In een brede heroriëntatie op rollen en taken worden wij graag betrokken en 
stellen wij als voorwaarde voorop dat de repressieve basistaken volle aandacht krijgen. Naar 
onze mening dient ook de repressieve brandweerzorg te worden versterkt en wij verwachten 
dat daartoe nadere initiatieven worden ontplooid.  
 
Algemene zienswijze 
a. Wij geven aan dat de repressieve prestaties volle aandacht dienen te behouden en 
willen verbeteringen voor de repressieve taken terugzien in het plan Brandweer 360. 
 
Jaarrekening 2017 
b. Wij geven een positieve zienswijze af ten aanzien van de Jaarrekening 2017 inclusief 
de voorgestelde resultaatbestemming 2017. 
 
Programmabegroting 2019 
c. Wij geven een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept begroting 2019 van 
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
Begrotingswijziging 2018 
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d. Wij geven een positieve zienswijze af ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 
betrekking hebbende op het onderbrengen bij het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord van 
de structurele nieuwe taken in het kader van CTER geraamd op € 70.000,-.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eric Groot-van Ederen, adviseur openbare 
orde en veiligheid van het team Veiligheid via telefoonnummer 088 909 7036. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 18uit01660 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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