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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Mevrouw Hafkamp, de heer Blase en de heer Pijl zijn
afwezig, waarbij mevrouw Hafkamp zou worden vervangen door de heer Mesu. Echter is
laatstgenoemde afwezig vanwege een grote brand in de gemeente Bergen.
De voorzitter heet de heren Wortelboer (Stede Broec) en Hoekema (Langedijk) speciaal
welkom, aangezien zij vandaag voor het eerst de vergadering van ons algemeen bestuur
bijwonen. Ook bedankt de voorzitter bij voorbaat Wouter Jong voor zijn aanwezigheid.
De voorzitter informeert de aanwezigen dat voorafgaand aan de behandeling van de agenda
het thema Terrorismegevolgbestrijding wordt gepresenteerd en geeft het woord aan de heer
Romeyn.
De heer Romeyn, vanuit zijn rol als voorzitter van de commissie basisvoorzieningen en fysieke
veiligheid, geeft een korte inleiding en introduceert de sprekers Joost van Gelder (teamchef
Conflict- en Crisisbeheersing, politie-eenheid Noord-Holland) Martin Smeekes (directeur
VRNHN) en Wouter Jong (adviseur Crisisbeheersing, Nederlands Genootschap van
Burgemeesters).
De voorzitter dankt de inleider en sprekers voor hun bijdrage en vraagt elkaar te steunen en
bij te staan in tijden dat er daadwerkelijk een crisis van dien aard mocht gebeuren.
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Mededelingen
De voorzitter meldt dat in de vergadering van het dagelijks bestuur op 8 september is
gesproken over de bezetting van het dagelijks bestuur. Vorig jaar is het aantal leden
teruggegaan van zes naar vijf. Het voorstel is om voor nu vast te houden aan dit aantal en op
een later moment, bij de definitieve benoeming van de burgemeester van Heerhugowaard, de
bezetting van het dagelijks bestuur te evalueren.
De heer Romeyn deelt met betrekking tot de Omgevingswet mee dat in de vorige vergadering
aan allen is meegedeeld dat de GGD, de RUD en VRNHN hierin gezamenlijk optrekken met
als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling die binnen gemeenten spelen
op dit terrein. Tevens is u toen meegedeeld dat mevrouw Van Kampen hiervoor zal optreden
als bestuurlijk trekker. Ondertussen is bekend geworden dat de invoering van de
Omgevingswet is uitgesteld en dat daardoor een aantal zaken on hold zijn gezet bij de RUD.
In overleg met burgemeester Van Kampen is derhalve besloten dat er voorlopig geen actie
komt op een bestuurlijke opdracht.
Over het belevingsonderzoek brandweer informeert de heer Romeyn de leden dat de
resultaten van het landelijke onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen
op 18 oktober bekend worden gemaakt. Bijna 9000 brandweercollega’s hebben de enquête
ingevuld. Op 18 oktober ontvangen de veiligheidsregio’s ook het regionale belevingsbeeld.
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Vervolgens wordt bepaald op welke wijze dit met de brandweermensen en het bestuur wordt
gedeeld omdat de duiding zorgvuldig moet gebeuren. Met dit onderzoek ligt er straks een
goede basis om het gesprek te kunnen voeren over wat goed gaat en wat nog aandacht vraagt.
De heer Mans meldt dat de nieuwe datum voor de Omgevingswet 1 januari 2021 is en hij zou
graag zien dat het wel onder de aandacht blijft om te zorgen dat de energie niet wegloopt en
diverse gemeenten er wel degelijk druk mee bezig zijn. Inhoudelijk is de impact voor
gemeenten namelijk enorm. De heer Romeyn reageert dat het signaal van de heer Mans
helder is en stelt voor in overleg met mevrouw Van Kampen te kijken hoe dit onder de aandacht
blijft.
De heer Schuiling doet een mededeling over de bestemming onverdeeld resultaat. Het
algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 juli 2017 besloten om geen
bestemmingsreserve te vormen voor de landelijke meldkamer organisatie van € 525.000. Het
algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur gevraagd om invulling te geven aan het
onverdeelde resultaat. Het dagelijks bestuur heeft hierover gesproken in de afgelopen
vergadering en heeft besloten om het nogmaals te bespreken in de eerstvolgende vergadering.
Zo heeft de ambtelijke organisatie meer tijd informatie te verzamelen over de aangepaste
projectplanning LMO, nu door uitstel van het vervangingstraject van C2000 er druk gaat
ontstaan op het ICT deel van de meldkamertransities in 2018. Het voorstel onverdeeld
resultaat volgt na behandeling in het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk.
Daarnaast vertelt de heer Schuiling dat er in deze regio stuurgroepen jeugd, alcohol en drugs
actief zijn. Zij bieden gemeenten een ‘gereedschapskist’ in de strijd tegen alcohol en drugs
onder de jeugd. Om het meer onder de aandacht te brengen stelt de heer Schuiling voor om
het onderwerp te agenderen bij de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid. Hierop wordt
instemmend gereageerd.
De heer Smeekes wil graag de bijeenkomst Mad, Bad or Sad 2 aanbevelen. Het is een goed
programma, waarbij dieper wordt ingegaan op de problematiek rondom Verwarde Personen.
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Ingekomen en verzonden stukken
Het bestuur wordt voorgesteld het besluit (inclusief bijlage) van het dagelijks bestuur van 8
september 2017 inzake terrorismegevolgbestrijding voor kennisgeving aan te nemen.
Het algemeen bestuur is akkoord conform voorstel.
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Vaststelling verslag vergadering 13 februari 2017 (LMO sessie) en 7 juli 2017
Het bestuur wordt gevraagd de conceptverslagen van de vergaderingen van het algemeen
bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 13 februari en 7 juli 2017 vast te stellen.
Het verslag van 13 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag van 7 juli 2017 wordt met inachtneming van de wijziging op pagina 5, alinea 7
Stede Broec moet zijn Koggenland, definitief vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag van 7 juli deelt de heer Hoekema op verzoek van de wethouder
financiën mee dat hij het nog steeds niet eens is met de indexering van de prijs- en
looncompensatie.
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Bezuinigingsmaatregelen 2018
Het algemeen bestuur is voorgesteld de bezuinigingsmaatregelen 2018 vaststellen.
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De heer Nawijn vraagt hoe dit in de bestuursrapportage terugkomt en of dit nog langs de
gemeenteraad dient te gaan. De heer Romeyn antwoordt dat het een andere manier van
inzetten van middelen betreft, om de kennis en kunde goed te laten functioneren. Voor de
niet sluitende begroting na 2018 zijn er twee oplossingen: bezuinigen of geld erbij.
De voorzitter vult aan dat er afgelopen jaren enorm veel over geld is gesproken en er vele
maatregelen zijn getroffen, maar nu heeft hij er meer behoefte aan na te denken over wat
voor een veiligheidsregio we willen zijn. Als algemeen bestuur wil de voorzitter het hier nu
niet meer over financiën hebben, maar op ander moment. De voorzitter spreekt zijn
complimenten uit voor allen die hebben bijgedragen aan de realisering van de begroting en
het keurige resultaat.
De heer Baas heeft behoefte aan een meerjarenperspectief en niet wat betreft geld, maar
hoe stellen we ons als veiligheidsregio op.
De heer Wortelboer pleit er voor dat de veiligheidsregio niet in een tijdsklem komt.
De heer Posthumus sluit zich aan bij collega Baas.
De heer Mans wil graag de nadruk leggen op de inhoud en de financiën volgend laten zijn.
Tijdens de regionalisering is het nodig geweest, maar nu moet de inhoud voorop worden
gesteld.
De heer Uitdehaag draagt aan het meerjarenperspectief voor de koers van de veiligheidsregio
als thema tijdens de tweedaagse te behandelen.
De voorzitter beaamt dat er in 2018 wederom een tweedaagse plaatsvindt. Bekeken wordt of
het dan het goede moment is om te spreken over het meerjarenperspectief.
De heer Nawijn is verheugd met het voorstel van de voorzitter, want dat is waar het om gaat.
Mevrouw van Kampen vult aan dat er altijd over de veiligheidsregio wordt gesproken, maar
zij denkt ook aan de GGD en RUD. Nu is de rol van wethouders anders ten opzichte van de
burgemeester in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, maar wellicht dat de GGD
een themasessie kan organiseren over hoe we de aankomende vier jaar samen verder
kunnen.
De heer Paulina reageert dat dit zeker de aandacht heeft van het bestuur van de GGD.
De voorzitter meent dat de GR’en onderling iets anders in elkaar steken, maar het is zeker
goed om na te denken over hoe we elkaar de aankomende jaren kunnen helpen.
De voorzitter vraagt de leden van het algemeen bestuur of zij akkoord zijn met het voorstel
en na instemming stelt hij dit conform vast.
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Voorstel bestuurlijke auditcommissie
Het voorstel aan het algemeen bestuur is:
 De huidige leden van de commissie bestuurlijke meedenkers te benoemen als leden van
de nieuw te vormen auditcommissie;
 In te stemmen met de in het voorstel genoemde werkwijze van de auditcommissie.
De heer Posthumus verzoekt om een nuancering: de adviezen van de commissie moeten
gericht zijn aan het algemeen bestuur. De voorzitter geeft aan dat dit ook zo is bedoeld.
Met inachtneming van de opmerking van de heer Posthumus gaat het algemeen bestuur
akkoord met het voorstel.
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Rondvraag
De heer Mans vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek van Twynstra en Gudde
over huisvesting kazernes. De heer Schuiling geeft aan dat het complexe materie is en er
wordt nog gewerkt aan een handzame en leesbare rapportage. De heer Schuiling geeft
daarbij aan dat hij als portefeuillehouder niet alleen de kar kan trekken, maar hier hulp bij
nodig heeft.
De heer Hoekema meldt dat vanuit het college Langedijk nog steeds bezwaar is tegen de
wijze van indexering en dat zij daarnaast zeer content zijn met de instelling van de
auditcommissie.
Mevrouw van Kampen dankt de ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio voor de reactie
op de zienswijzen.
Daarnaast vertelt mevrouw Van Kampen dat er vorige week een conferentie is geweest in
haar gemeente waarbij het boek ‘samen werken aan geluk’ is uitgereikt, geschreven door
medewerkers van de gemeente Schagen. Mevrouw van Kampen heeft exemplaren van het
boek uitgedeeld en raadt ieder van harte aan om het te lezen.
Van een andere orde is de mededeling ter informatie van mevrouw Van Kampen over legale
wietteelt. Zij heeft het initiatief hiertoe gesteund, maar geeft aan dat dit niet betekent dat het
er ook komt. In de raad is echter wel een motie aangenomen over medicinale cannabis.
De heer Uitdehaag refereert aan de overlijdensgevallen in augustus op Texel van twee
brandweermedewerkers en bedankt de veiligheidsregio voor haar steun en betrokkenheid.
De heer Nijpels deelt mee dat Opmeer is geconfronteerd met het verzoek van een Haarlems
bedrijf om een vergunning voor toestemming om met een helikopter te landen in de
gemeente. Echter bleek dit dubieus en bij navraag bleek het een half evenement aangezien
er sprake was van kaartverkoop voor helikoptervluchten. Dit soort praktijken wordt ook wel
voor illegale doeleinden gebruikt. De heer Nijpels wijst zijn collega-burgemeesters er graag
op hier alert op te zijn.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering van het algemeen bestuur om 10.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord van 8 december 2017.

De voorzitter,
P.M. Bruinooge

