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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief bieden wij u de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN) en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s aan. We zijn benieuwd naar uw reactie op deze stukken.
Kadernota 2023
De kadernota is natuurlijk gebaseerd op het beleidsplan voor de beleidsperiode 2020-2023.
In de kadernota wordt ingegaan op
de belangrijkste onderwerpen, actuele kaders en
ontwikkelingen voor het jaar 2023, zoals nieuwe crisistypen, de veranderopgave van de brandweer,
de Omgevingswet, Veilig Leven, Zorg & Veiligheid en Ambulancezorg.
Regionaal Risicoprofiel
Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s. Mede op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het
bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing.
Het nieuwe RRP kan

hier geraadpleegd worden.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het voorleggen aan de regio’s van
een voorstel tot vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio’s zijn zich namelijk bewust geworden, door een aantal interne en externe
ontwikkelingen, van het belang van een goede regeling voor aanspraken van medewerkers die
getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. Het is wenselijk gebleken aanspraken van
medewerkers in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen.
En daarvoor een gezamenlijk expertisebureau op te richten. Aangezien hiervoor een stichting de
aangewezen vorm blijkt is het aan de besturen van de veiligheidsregio’s om hierover te besluiten.
De gemeenteraden worden gevraagd ‘wensen en bedenkingen’ naar voren te brengen.
Samen van zeventien gemeentes
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien
gemeentes (vanaf 1 januari 2022 zestien gemeenten door de fusie tussen gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk). Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De
burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Graag vragen wij om uw reactie op de inhoudelijke kaders en bijbehorende financiën zoals
opgenomen in de kadernota voor 2023. Wij horen graag uw eventuele wensen en bedenkingen
over het Regionaal Risicoprofiel en de oprichting en deelname aan de stichting risicobeheer
veiligheidsregio’s.
Graag zien wij uw zienswijze voor 1 maart 2022 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie
kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 4 maart 2021.
Het algemeen bestuur zal uw zienswijzen meenemen in de besluiten over deze drie onderwerpen.
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