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1.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heren Blase en Van Beek, als
waarnemend burgemeester Heerhugowaard respectievelijk Stede Broec. De heer Nawijn is niet
aanwezig. Hij wordt vervangen door de heer Meskers.
De voorzitter meldt dat er aan het einde van de vergadering nog een thematisch deel is, waarbij
wordt ingezoomd op het thema Zorg en Veiligheid en specifiek over Veilig Thuis. Dit conform de
afspraak om meer inhoudelijke onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Daarop aansluitend
vertelt de voorzitter dat de voorbereidingen voor de tweedaagse naar Zeeland op 11 en 12 mei
in volle gang zijn en het thema Water en Evacuatie daar centraal zal staan.

2.

Mededelingen
Mevrouw Hafkamp meldt dat de evaluatie bevolkingszorg gereed is en dat het er goed uit ziet.
Zij geeft verder aan dat er nu gewerkt wordt aan het plan van aanpak om de aanbevelingen uit
de evaluatie op te pakken.
De voorzitter wil graag een mededeling doen over de invulling van de vacature in het dagelijks
bestuur vanwege het vertrek van de heer Ter Heegde. In 2012 heeft het algemeen bestuur
besloten om het dagelijks bestuur te laten bestaan uit de voorzitters van de driehoeken en de
voorzitters van de adviescommissies. Als voorzitter stelt de heer Bruinooge voor om de komende
periode te bezinnen op deze bezetting omdat hij zich realiseert dat dit er ook voor zorgt dat de
bezetting van het dagelijks bestuur bijna volledig vastzit. Dit ook in relatie tot de evaluatie van de
brandweerorganisatie, die momenteel plaatsvindt, waarbij ook wordt gekeken naar de
teamindeling.
Tot de tijd dat er een voorstel is, stelt de voorzitter voor om de huidige situatie voort te zetten en
daarmee de waarnemend burgemeester van Heerhugowaard , de heer Blase, te benoemen als
lid van het dagelijks bestuur. Alle leden van het algemeen bestuur gaan hiermee akkoord.

3.

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur VRNHN van 2 december 2016
Het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2016 wordt
ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Cornelisse of er nog actie is genomen op
instelling van de geschillencommissie. De voorzitter meldt, na ambtelijke afstemming, dat dit
wordt meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
4.

5.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Bedrijfsvoering
Kadernota voor begroting 2018
Voordat de inhoud van het voorstel wordt besproken, geeft de voorzitter het woord aan de
portefeuillehouder financiën, de heer Schuiling.
De heer Schuiling wil kort ingaan op de historie, mede vanwege de nieuwe gezichten in het
bestuur.
Voor de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2015 is gekozen voor het opstellen van een
zero-based begroting. De boekjaren 2015 en 2016 zijn de eerste twee volledige boekjaren die
deze nieuwe begroting hebben doorlopen. Bij de keuze voor de zero-based begroting was de
verwachting dat het enkele jaren zou duren voor de hele begroting zou zijn ‘volgelopen’. Deze
incidentele onderuitputting zou benut worden om de vooruitbetaalde projectkosten van ruim vijf
en half miljoen af te lossen en het op orde brengen van de financiële reserve naar anderhalf
miljoen. Tevens heeft het algemeen bestuur in maart 2015 een structurele financiële taakstelling
opgelegd, oplopend in vier jaar tot 7,4 miljoen. De bezuinigingen voor 2015 en 2016 zijn
gerealiseerd en de maatregelen van € 600.000 voor 2017 zijn verwerkt in de begroting.
Bezuinigingsmaatregelen voor het restant van € 900.000 in 2018 worden nu ambtelijk voorbereid
ter bespreking in de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid na het zomerreces.
Bij zijn aantreden als interim directeur medio 2015 heeft Nico Plug aangegeven dat de
organisatie van de veiligheidsregio zich nog moest settelen. Gelet op de incidentele en
structurele taakstellingen wordt er sinds die tijd, door directie en management, zeer
terughoudend omgesprongen met het invullen van vacatures. In 2016 zijn grote uitgestelde
Europese aanbestedingen voor brandweervoertuigen en brandweermaterieel in 2016
gerealiseerd. De vervanging van afgeschreven materialen en voertuigen worden de komende
jaren gedaan.
Deze week is de accountant begonnen aan de controle jaarstukken over 2016. Zoals bekend
kent het programma ambulancezorg over 2016 een negatief resultaat. Het laat zich aanzien dat
over 2016, net als over 2015, zoals verwacht een (incidenteel) positief resultaat zal worden
gerealiseerd voor de overige programma’s. Hiermee kan naar verwachting het restant van de
projectkosten van 1,15 miljoen worden ‘afgelost’ en de financiële reserve op peil worden
gebracht. Tevens wordt gedacht aan het instellen van een bestemmingsreserve voor de
incidentele projectkosten (met name ICT), frictiekosten en achterblijvende overheadkosten van
de meldkamer Noord-Holland Noord naar de meldkamer Noord Holland.
Daarnaast is uit de door het ministerie van V&J opgestelde “Staat van de Rampenbestrijding”
gebleken dat de regio Noord-Holland Noord op onderdelen het been moet bijtrekken. De
bestuurscommissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid zal hiervoor verbetervoorstellen
doen en benodigde investeringen inzichtelijk maken.
Verder is uit de interne audit gebleken dat in ieder geval op het gebied van de ICT en
databeveiliging aanvullende personele en materiele investeringen nodig zijn.
Er is nog een vertrouwelijk punt, dat meldt de heer Schuiling later na sluiting van de vergadering.
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De heer Schuiling is van mening dat de kaderbrief zoals deze nu voorligt een goed vertrekpunt
is voor het opstellen van de begroting.
De heer Posthumus spreekt zijn lof uit voor de toelichting van de heer Schuiling en het voorstel
van de ambtelijke ondersteuning. De toezegging van het ministerie van Veiligheid en Justitie in
het LMO-project blijft hem echter onduidelijk. Ook zou de heer Posthumus graag de kaderbrief
eerst aan zijn gemeenteraad voorleggen voordat deze definitief wordt vastgesteld, zodat er
richting de begroting voldoende draagvlak is. Een voorlopig vaststelling zou dan wel kunnen.
De heer Schuiling reageert op het eerste punt dat de toezegging nog niet operationeel is en
daardoor inderdaad nog niet duidelijk is. Wat betreft het tweede punt is de heer Schuiling geen
voorstander, mede vanwege de tijd (begrotingscyclus VRNHN).
De voorzitter stelt een tweede vraagronde voor.
Mevrouw Van Kampen brengt ook haar complimenten over en vraagt of er nog echt geen
bedragen bekend zijn over de bezuinigingen/begroting?
De heer Mans sluit zich eveneens aan bij de complimenten. Daarnaast reageert de heer Mans
op de heer Posthumus dat het goed is om de gemeenteraden te informeren en in Castricum
gebeurt dit periodiek over de gemeenschappelijke regelingen. Dit bevalt goed en staat de
besluitvorming niet in de weg.
De heer Cornelisse vindt dat met het maken van een potje voor LMO-kosten een signaal naar
partners wordt afgegeven en vraag of de heer Schuiling zich hiervan bewust is?
De heer Posthumus benadrukt nogmaals dat het informeren van raden op voorhand echt
gewenst is. De heer Streng sluit zich aan bij collega Posthumus.
De heer Uitdehaag stelt dat het hier toch gaat om een kaderbrief en niet een kadernota? Als dat
het geval is, weegt hij er niet zo zwaar aan.
De heer Van Beek geeft aan verrast te zijn om te constateren dat de zaken goed op orde en
inzichtelijk zijn. Hij is er geen voorstander van bestaande procedures op te rekken en stelt voor
de reserves zodanig aan te vullen dat daaruit eventuele risico’s van het LMO-project kunnen
worden gedekt, zodat het niet lastig uitleggen wordt naar andere onderhandelingspartners.
De voorzitter reageert dat het een kaderbrief betreft en dat er geen nota volgt. Het eerstvolgende
in deze cyclus zijn de begroting en de jaarrekening, die voor zienswijzen aan de raden worden
voorgelegd. De opmerkingen over het ‘LMO-potje’ worden meegenomen in de afwegingen. De
voorzitter stelt voor de kaderbrief vast te stellen en na sluiting van de vergadering in
vertrouwelijkheid een aantal zaken verder te bespreken.
De heer Schuiling geeft nog aan dat het voorstel van de heer Mans om de gemeenteraden
periodiek te informeren een goede manier is en dat vanuit VRNHN ondersteuning mogelijk is,
indien de wens er is.
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. de in dit voorstel opgenomen kaders begroting 2018 vast te stellen;
2. de loon-prijscompensatie op basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten te verwerken
in de begroting 2018 € 1.159.161. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage na bezuiniging
en indexatie van € 39.541.961;
3. deze kaders ter informatie te verzenden naar de gemeenteraden in Noord-Holland Noord.
Het algemeen bestuur stelt het voorstel conform vast.
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6.

Begrotingswijziging: begroting 2017 conform BBV
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met de begrotingswijziging 2017-1.
Het algemeen bestuur stelt het voorstel conform vast.

7.

Wet Markt en Overheid
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende activiteiten vanaf 1 januari 2017 als
‘activiteit in het algemeen belang’ aan te wijzen:
 Inzet ambulances bij evenementen (stand-by)
 Ambulancezorg
 Dienstverlening aan de politie
 Advisering gemeenten omtrent brandpreventie (basis- en pluspakketten)
 Verhuur materialen, gebrouwen of terreinen aan gemeenten of andere ketenpartners
Mevrouw Van Kampen vraagt met betrekking tot de inzet van ambulances bij evenementen of
andere veiligheidsregio’s dit eveneens zo hebben gesteld?
De heren Cornelisse en Posthumus stellen beide vragen over de onderbouwing en in welke mate
deze stand houdt en hoe onomkeerbaar de besluitvorming is.
De heer Uitdehaag stelt dat er aan een aantal zaken nooit en te nimmer wordt getornd. Indien
het inderdaad de bedoeling is deze zaken dicht te timmeren, dan sluit de heer Uitdehaag zich
aan bij de heren Posthumus en Cornelisse. Aan de andere kant voldoet het voorliggende voorstel
aan de Wet Markt en Overheid.
De heer Van de Looij reageert dat er inderdaad aan wet- en regelgeving moet worden voldaan
en stelt voor het voorstel vandaag vast te stellen en met de ambtelijke juridische ondersteuning
de onderbouwing aan te scherpen.
De heer Nieuwenburg vraagt of er dus mogelijk een gewijzigd voorstel komt? De voorzitter
reageert dat dit mogelijk is en dat een gewijzigd voorstel dan in een volgende vergadering wordt
aangeboden. Indien er geen wijzigingen zijn, zal de voorzitter hierover dan een mededeling
doen.
Mevrouw Van Kampen wenst graag nog antwoord. De heer Smeekes reageert dat vanuit de
AZN landelijke tarieven voor de inzet van ambulances bij evenementen worden gehanteerd.
De voorzitter vraagt of er nog een vraagtermijn nodig is? Dit is niet het geval.
Het algemeen bestuur stelt het voorstel vast met in achtneming van de toezegging de
onderbouwing juridisch aan te scherpen.
Sluiting
Vandaag presenteren de heer Nieuwenburg en mevrouw Geerdink het thema Zorg en Veiligheid
respectievelijk Veilig Thuis.
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 10.50 uur.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord van 7 juli 2017.

De voorzitter,
P.M. Bruinooge
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