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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de
heren Hoekema en Romeyn en mevrouw Hafkamp. Mevrouw Hafkamp wordt vervangen
door de heer Mesu en de heer Romeyn door mevrouw Beens. De heer Van de Looij is
wegens privéomstandigheden verhinderd.
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Themadeel: Ondermijning / Bibob roadshow – Politie
De heer Schuiling geeft aan dat vanuit het algemeen bestuur de wens is geuit meer
inhoudelijke thema’s op de agenda te hebben. Het thema van vandaag is actueel en
een maatschappelijke zorg. De heer Schuiling introduceert mevrouw Loerts,
plaatsvervangend districtschef eenheid Noord-Holland, die start met een toelichting op
ondermijning.
De heer Tromp gaat vervolgens door op het onderwerp aan de hand van het boek ‘De
achterkant van Nederland’ welke hij in samenwerking met de heer Tops heeft
geschreven.
De dames Van Kessel en Rewti geven namens het landelijk bureau Bibob een
presentatie over de Wet Bibob.
De voorzitter dankt alle gasten voor hun vruchtbare bijdrage en stelt dat het thema een
keer terugkeert op de agenda om onderling te bediscussiëren hoe één en ander geregeld
is en hoe we van elkaar kunnen leren/ informatie kunnen uitwisselen.
Daarnaast concludeert de voorzitter dat er nu al een aantal zaken in gezamenlijkheid
kunnen worden opgepakt, zoals een brief aan de politiek en/of de burgers. Als alle
burgemeesters van Noord-Holland Noord dit gelijktijdig doen, maken we één vuist met
name richting de politiek en media. De heer Schuiling onderschrijft dit en gaat er ook
vanuit dat alle burgemeesters een brief schrijven richting hun gemeenteraad inzake de
integriteit van bestuurders.
De heer Baas geeft met trots aan dat West-Friesland onderdeel is van de pilot
ondermijning en zeer tevreden is over de voortgang en de inzichten die worden
verkregen. Hij onderstreept dat de pilot van groot belang is en door moet worden gezet.
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Mededelingen
De voorzitter meldt dat door het vertrek van de heer Baas als burgemeester van
Enkhuizen per 1 januari een vacature ontstaat voor de commissie Jeugd en Sociale
Veiligheid. U wordt allen gevraagd uw belangstelling kenbaar te maken richting het
secretariaat. Indien meerdere leden zich hiervoor melden, wordt een
sollicitatieprocedure opgestart. Vanwege de huidige bezetting van de commissie wordt
vooral ook gevraagd aan de niet West-Friese burgemeesters hun belangstelling kenbaar
te maken.
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De heer Posthumus doet een korte mededeling over de samenwerking gemeenten –
gemeenschappelijke regelingen. De griffiers hebben reeds een voorzet gedaan via het
raadsvoorstel Grip op GR’en. Op bestuurlijk niveau is nu een commissie samengesteld
om de regie te houden op de operationalisering. De komende maanden gaat de
commissie hard door en verzoekt via dit gremium steun voor deze aanpak.
De heer Blase vraagt hoe de commissie besluitvorming voor ogen ziet?
Mevrouw Van Kampen reageert dat de commissie lijn probeert te brengen in deze
materie en dat op het moment dat er besluitvorming nodig is, dit via de raden gaat. De
heer Mans vult aan dat de notitie van de griffiers al aan de raden voorligt en dat de
bestuurlijke commissie hierop probeert aan te haken.
De heer Uitdehaag geeft aan dat de procedure volgens hem niet juist is en het niet op
deze wijze, bij de veiligheidsregio, geregeld dient te worden en uitgebreid geagendeerd
moet worden.
De heer Nieuwenburg is het hier deels mee eens. Hij is blij dat de handschoen wordt
opgepakt en ziet per gemeenschappelijke regeling graag een voorstel tegemoet.
De voorzitter rondt af en resumeert dat drie collega’s de handschoen hebben opgepakt,
maar dat er ook een aantal collega’s zijn die vraagtekens hebben. De voorzitter vraagt
het trio door te pakken en de opmerking van collega Uitdehaag mee te nemen.
Daarnaast stelt de voorzitter voor de volgende vergadering het laatste halfuur informeel
burgemeestersoverleg te houden. Hierop wordt instemmend gereageerd.
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Vaststelling conceptverslag vergadering 13 oktober 2017
Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord van 13 oktober 2017 wordt vastgesteld met de toevoeging
wanneer het landelijk onderzoek brandweer wordt geagendeerd.
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Financiering CTER
Voorstel
- Instemmen met het uitvoeren van de genoemde taken in het kader van CTER door
het veiligheidshuis;
- De besluitvorming over de financiering te laten lopen op de in dit voorstel genoemde
wijze.
De heer Blase vraagt of hier sprake is van een incidentele oplossing? De heer Schuiling
beaamt dit en meldt dat in een later stadium een voorstel voor een structurele oplossing
zal volgen. De heer Streng vindt het voorstel ad hoc en niet goed onderbouwt en stemt
er niet mee in. Het algemeen bestuur stemt in conform voorstel met de notitie dat de
heer Streng tegen heeft gestemd.
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Voorstel bestemming onverdeeld resultaat
Voorstel:
Het onverdeeld resultaat 2016 € 525.000 bestemmen voor een bestemmingsreserve
egalisatie frictie- en eenmalige kosten Meldkamer Noord Holland, voor het doen van
rechtmatige uitgaven.
De heer Posthumus adviseert namens de auditcommissie om in te stemmen met het
voorstel en vult hierop aan dat de bestuurlijke auditcommissie tevens adviseert om de
komende jaren, indien de algemene reserve de maximale omvang heeft bereikt,
eventuele positieve resultaten toe te voegen aan de bovengenoemde
bestemmingsreserve. Daarbij wordt een maximale hoogte van € 1.000.000
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aangehouden. Na de realisatie van de meldkamer kan dan verrekening plaatsvinden met
het ministerie van J&V en kunnen overgebleven gelden uit de bestemmingsreserve
terugvloeien naar de algemene reserve en/of de gemeenten. De bestuurlijke
auditcommissie is van mening dat het verstandig is dit in een meerjarig perspectief te
zien, omvattende het complete traject tot en met de daadwerkelijke realisatie van de
meldkamer. Met dit advies wordt beoogd bestuurlijke en financiële rust en duidelijkheid
te creëren.
De heer Nieuwenburg vult aan dat we ook een weerstandsvermogen hebben en met
deze reserve ruim over de 2,5% gaan en hij vindt dit niet uit te leggen richting de raden.
De voorzitter doet het procesvoorstel om de aanvulling van de bestuurlijke
auditcommissie een volgende keer op de agenda te laten terugkeren, zodat de
gemeenten zich eerst kunnen beraden. Over het voorstel dat op tafel ligt wil de voorzitter
wel graag een besluit nemen.
De heer Baas is van mening dat er op 13 februari is gezegd dat het ministerie deze
kosten draagt en er alleen is gesproken over een eventuele ICT-reserve. Destijds was
de heer Baas al niet voor deze reserve en vandaag de dag nog niet.
Mevrouw Van Kampen gaat akkoord met het voorstel als ook met het procesvoorstel.
De heer Wortelboer sluit zich aan bij de heer Baas.
De heer Uitdehaag is akkoord met het voorstel en ook met het procesvoorstel.
De heer Nawijn stemt in met beide voorstellen indien uitdrukkelijk de uitleg van de
vertraging C2000 wordt vermeld, zodat dit aan de gemeenteraad is uit te leggen.
De heer Posthumus is akkoord met het voorliggende voorstel en het procesvoorstel.
De heer Mans geeft tweemaal akkoord.
De heer Blase zit op de lijn van gemeente Enkhuizen, maar benadrukt blij te zijn met
instelling van de auditcommissie.
De heer Streng gaat niet akkoord met de voorstellen.
De heer Mesu gaat akkoord met het voorstel en het procesvoorstel.
Mevrouw Beens gaat eveneens akkoord met het voorstel en het procesvoorstel.
De heer Pijl sluit zich aan bij het voorstel van de heer Baas.
De heer Nieuwenburg sluit zich aan bij collega Nawijn en wil graag het college en de
raden in positie brengen en betrekken bij besluitvorming. De heer Nieuwenburg is het
eens met het procesvoorstel.
De heer Streng komt terug op zijn inbreng en geeft aan het eens te zijn met de inhoud
van het voorstel, maar mist het vooraf informeren van de raden.
De heer Nijpels volgt graag de lijn van de heer Baas. De meldkamer kosten zouden zijn
inziens moeten worden opgenomen in de risicoparagraaf.
De heer Schuiling reageert als portefeuillehouder dat het inzicht van de heer Baas onjuist
is. De kosten komen sowieso deels voor rekening van de veiligheidsregio. Het Rijk heeft
een goede verdeelsleutel toegezegd, maar van meet af aan is gecommuniceerd dat een
deel achterblijft bij alle individuele veiligheidsregio’s. Alle gemeenten draaien op voor de
risico’s die de landelijke meldkamer organisatie met zich meebrengt. Zodra bekend is
hoeveel het is, dan moet dit direct worden gecommuniceerd en als er gelden overblijven
vloeit dit terug naar gemeenten. De Schuiling deelt mee dat hij instemt met het voorstel.
De heer Bruinooge gaat namens de gemeente Alkmaar akkoord inclusief het
procesvoorstel.
De voorzitter stelt een tweede ronde voor.
De heer Nawijn vraagt of er op enig moment over de algemene reserve kan worden
gesproken. De voorzitter geeft aan dat dit bij vaststelling van de begroting 2019 aan de
orde komt.
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De heer Streng reageert dat collega Schuiling het woord ‘onjuist’ uitsprak en vraagt dit
te herdefiniëren. De heer Schuiling geeft aan dat de bewering van de heer Baas dat
100% van de kosten voor het Rijk zijn niet juist is.
De voorzitter gaat over tot stemming. Met 50 stemmen voor en 20 stemmen tegen is het
voorstel aangenomen.
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Bestuursrapportage VRNHN 2017-2
Voorstel
1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2017 en het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) vast
te stellen op € 220.000 positief;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2017 en vast te stellen op € 37.000 negatief;
3. de bestuursrapportage 2017-02 vast te stellen
De heer Uitdehaag is inhoudelijk akkoord, maar heeft een opmerking over de
vormgeving. Texel valt van de illustratie af en dit is ongepast. De heer Uitdehaag
verzoekt dit te corrigeren.
Mevrouw Van Kampen uit haar zorg over de aanrijtijden van de ambulance in Petten. De
voorzitter stelt voor, gezien het forse onderwerp, dit als thema te agenderen voor een
volgende bijeenkomst. De heer Pijl vraagt om dan ook de brandweer mee te nemen. De
voorzitter stemt hiermee in.
De heer Nijpels oppert om dit alles in het kader van brandweer 360 tijdens de
tweedaagse te agenderen. De voorzitter overweegt dit zeker als optie.
De heer Nawijn stelt dat er een opmerking over het betalen van de pluspakketten is
opgenomen en is van mening dat wat in rekening gebracht is, ook moet worden betaald.
Tevens stelt hij de vraag waarom nu al de nacalculatie is opgenomen, die de
veiligheidsregio achteraf in rekening mag brengen.
De heer Streng vraagt naar de stand van zaken met de zorgverzekeraars en wat betreft
de nacalculatie sluit hij zich aan bij collega Nawijn.
De heer Schuiling reageert dat we de discussie over nacalculatie nu niet meer moeten
voeren. En beaamt dat rekeningen moeten worden betaald.
De heer Smeekes reageert op de vraag van de heer Streng dat het budget door de
zorgverzekeraars is toegezegd.
De heer Posthumus meldt namens de auditcommissie dat zij instemmen met het
voorstel.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming en het algemeen bestuur gaat unaniem
akkoord conform voorstel.
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Rondvraag
De heer Nijpels wil nog even terugkomen op de thematweedaagse en ziet graag dat het
bestuur dan de missie en visie van de veiligheidsregio herdefinieert met het oog op alle
actuele themaonderwerpen. De voorzitter reageert dat dit reeds op de planning staat.
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Sluiting
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De voorzitter staat, voordat hij tot sluiting van de vergadering overgaat, stil bij het
afscheid van burgemeester Baas en spreekt namens het algemeen bestuur een kort
dankwoord uit.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord van 23 februari 2018.

De voorzitter,
K.F. Schuiling

