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Onderwerp :

Zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zienswijze 
bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio Noord-Holland Noord én 
wensen en bedenkingen deelname Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 december 2020 heeft u ons voor zienswijze de Kadernota 2022 Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN) toegezonden waarin de financiële en beleidsmatige 
kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2022. Samen met deze 
kadernota zijn ook de volgende documenten aan de raad aangeboden: voor zienswijze het 
bestuursvoorstel Omgevingswet én voor wensen en bedenkingen het voorgenomen besluit 
om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (hierna: WVSV). Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht 
uiterlijk 1 maart 2021 zijn zienswijze kenbaar te maken. 

De gemeenteraad van Bergen heeft de Kadernota 2022, het bestuursvoorstel Omgevingswet 
en het voorgenomen besluit inzake deelname VRNHN aan WVSV behandeld in de 
raadsvergadering van 11 februari 2021. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de 
volgende zienswijze heeft vastgesteld:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2022 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het bestuursvoorstel 
Omgevingswet van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen de 
volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:

a. Voorstander te zijn ten aanzien van de deelname van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord aan de landelijke Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's, die namens de besturen van de 
veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende 
afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de 
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veiligheidsregio's (uitgezonderd medewerkers in de sector ambulancezorg; zij 
hebben een branche-cao).

Tot slot
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met <NAAM BEHANDELD AMBTENAAR> 
van de afdeling <NAAM AFDELING, TEAM>. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 
XXXX. of stuur een e-mail naar: behandeldambtenaar@debuch.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
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