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Veiligheidsregio NHN Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegebesluit: 
Volgt 29 mei. 
 
 
Bergen 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Uw raad besluit: 

1. kennis te nemen van de jaarstukken; 
2. zienswijzen af te geven als opgenomen in de zienswijzebrief. 

 
 
Castricum 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
1. kennis te nemen van de jaarstukken;  
2. in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;  
3. de volgende zienswijzen af te geven:  
 
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 wensen 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 
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,-. 
 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
http://www.castricum.nl/
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Heiloo 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept begroting 2019 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;  
3. Een positieve zienswijze af te geven 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,-. 
4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord kenbaar te maken. 
 
Heerhugowaard 
 
Voorliggend collegebesluit: 
Uw raad wordt voorgesteld om de zienswijze bij de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen. Deze zienswijze luidt: 

1. Ten aanzien van de jaarrekening 2017: 
Niet akkoord te gaan met de nacalculatie over 2017 en verder. Dit houdt in dat de 
jaarrekening sluit met een tekort van 260.000. Dit kan worden opgevangen door een 
uitname uit de Algemene Reserve. Deze is met een bedrag van EUR 1.502.000 voldoende 
om dit te dekken. Voor het meerjarig tekort wordt geadviseerd om de VR een taakstelling 
op te leggen. Dit houdt in dat voor de begroting 2019, die nu sluitend is, er een taakstelling 
wordt opgelegd. 

 
2. Ten aanzien van de begroting 2019: 

Er is in de begroting 2019 een verhoging opgenomen van EUR 2.498.000 ten opzichte van 
de begroting 2018. 
Deze verhoging is als volgt onder te verdelen: 
a. EUR 658.000: verhoging ivm wijziging toerekeningsystematiek indexatie 2018 

(Dubbele nacalculatie 2016), dit is in afwijking op de besluitvorming van juli 2017 over 
begroting 2018. 

b. EUR 403.000: verhoging in verband met nacalculatie 2017, dit is in afwijking tot de 
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. 

c. EUR 1.437.000: Indexatie 2019, conform bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief 
Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage in verband met punten a en b (in 
totaal EUR 1.061.000). Alleen akkoord te gaan met punt c (de indexatie over 2019) 

 
3. Ten aanzien van CTER: 

Geen gebruik te maken van het geven van een zienswijze over het toevoegen van de 
CTER taak aan het Veiligheidshuis. 

 
 
Langedijk  
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
1. De volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019: 

Er is in de begroting 2019 een verhoging opgenomen van € 2.498.000,-- ten opzichte van de 
begroting 2018. 

Deze verhoging is als volgt onder te verdelen: 
d. € 658.000,--: verhoging i.v.m. wijziging toerekeningsystematiek indexatie 2018 

(dubbele nacalculatie 2016), dit is in afwijking op de besluitvorming van juli 2017 over 
begroting 2018. 

http://www.heiloo.nl/
http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.gemeentelangedijk.nl/
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e. € 403.000,--: verhoging in verband met nacalculatie 2017, dit is in afwijking tot de 
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. 

f. € 1.437.000,--: Indexatie 2019, conform bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. 
De verhoging in verband met punten a en b moeten volgens de besluitvorming en de 
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief worden toegepast. De verhoging in verband met 
punt c is juist. 

2. Het standpunt van het college over de jaarrekening 2017 over te nemen: 
De nacalculatie 2017 en verder wijkt af van de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. De 
nacalculatie zoals vastgesteld in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief moet worden 
gevolgd. Dit houdt in dat de jaarrekening sluit met een tekort van € 260.000. Dit kan worden 
opgevangen door een uitname uit de algemene reserve. Deze is met een bedrag van € 
1.502.000,-- voldoende om dit te dekken. Voor het meerjarig tekort wordt geadviseerd om de 
VRNHN een taakstelling op te leggen. Dit houdt in dat voor de begroting 2019, die nu sluitend 
is, een taakstelling wordt opgelegd; 

3. Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging Contra Terrorisme, Extremisme en 
Radicalisering; 

4. Deze zienswijzen en dit standpunt door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken 

 
 
Uitgeest 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
 

http://www.uitgeest.nl/

