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Onderwerp
Themadeel: Laat Ouderen Niet Vallen Of Stikken
Voorafgaand aan de formele vergadering wordt er een presentatie gegeven over
bovengenoemd onderwerp door De heer de Bruijn, medewerker bij de veiligheidsregio.
De heer Pijl geeft voorafgaand een korte inleiding. Na afloop is er gelegenheid tot vragen
stellen. Op de thema-tweedaagse in mei worden de resultaten van de pilot in Almaar
gepresenteerd.
De voorzitter dankt de heer De Bruijn voor zijn bijdrage.
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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. De heer Bruinooge is verhinderd vanwege ziekte
en wordt vervangen door de heer Dijkman. De heer Schuiling zit derhalve de vergadering
voor. Daarnaast is er bericht van verhindering ontvangen van de heer Mans, die wordt
vervangen door de heer Rood. Tevens is bericht van verhindering ontvangen van de
heer Nijpels, mevrouw Van Kampen en mevrouw Hafkamp. Namens de gemeente
Langedijk is de heer Beers aanwezig.
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Mededelingen
Zoals u weet is op 6 februari Chiel Kramer, informatie-architect bij de veiligheidsregio en
tevens aspirant-manschap bij de post Warmenhuizen, onverwacht overleden bij een
verkeersongeval. Dit heeft een grote impact gehad op de organisatie. Op 13 februari
heeft onder grote betrokkenheid de uitvaart van Chiel Kramer plaatsgevonden en daar
is ook namens het bestuur medeleven betoond.
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Vaststelling conceptverslag vergadering 8 december 2017
Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord van 8 december 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Uitdehaag op dat de brief, volgend uit de
presentatie van de heer Tromp, niet is verstuurd.
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Kaderbrief 2019
Voorstel
1. Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen kaders begroting 2019;
2. De loon-prijscompensatie op basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten te
verwerken in de begroting 2019 € 1.437.329 (3,54%). Dit resulteert in een
gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 42.039.844;
3. Deze kaders ter informatie verzenden naar de gemeenteraden in Noord-Holland
Noord.

Pagina 2
De heer Posthumus licht het advies van de auditcommissie toe en meldt dat de
commissie van mening zijn is de veiligheidsregio ‘in control’ is. Het voorstel is klip en
klaar en kan volgens de auditcommissie zonder verdere discussie worden vastgesteld.
De heer Beers reageert namens de gemeente Langedijk dat zij vinden dat de indexering
buiten het voorstel moet worden gelaten. De heer Posthumus vraagt naar de exacte
duiding. De heer Beers meent dat dit niet voldoende is uitgekristalliseerd. De heer
Posthumus geeft aan dat de redeneerlijn nog steeds is dat bij de berekening de
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen zijn gevolgd en dit ook door de
accountant is gecontroleerd. De auditcommissie wil hierover geen bestuurlijke discussie
meer voeren.
Ook de portefeuillehouder, de heer Schuiling, reageert dat de externe accountant
zorgvuldig naar de berekening heeft gekeken en op ons verzoek uitvoerig heeft
benoemd. Als voorzitter geeft hij aan dat hier nu al jaren over wordt gepraat en dat men
nu moet bedenken wat wijsheid is: nu vooruit of blijven hangen op wat ooit is gelooft. De
voorzitter zou nu voor eens en altijd de discussie over de indexatie willen beslechten. De
accountant en de auditcommissie hebben zich hier uitvoerig over gebogen en daarmee
is wat hem betreft inhoudelijk de kous af.
De heren Dijkman en Blase willen toch kort reageren dat uitkristallisering niet onmogelijk
is en dat dit ambtelijk kan worden opgepakt. Dit hoeft de besluitvorming niet in de weg
te staan.
De heer Nawijn vraagt of de kaders voor de veiligheidsregio zijn opgerekt en heeft het
idee dat dit tijdens de tweedaagse aanbod zou komen?
De heer Uitdehaag wil op voorhand meegeven dat de ambulancezorg op Texel in de
toekomst veranderd.
De heer Van de Looij reageert op de vraag van de heer Nawijn en stelt dat de kaders
van de veiligheidsregio inderdaad veranderen, maar dat de burgmeesters tijdens de
tweedaagse als eerste aanzet zijn om hierover iets te zeggen en van te vinden.
De voorzitter constateert dat er verder geen op- en aanmerkingen zijn en stelt met in
achtneming van de tegenstemmen van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard het
voorstel vast.
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Actualisatie begroting 2018
Voorstel
1. de financiële wijzigingen 2017 (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de
begroting 2018 en het te bestemmen resultaat veiligheidsregio (exclusief
ambulancezorg) vast te stellen op € 476.000 negatief;
2. de financiële wijzigingen 2017 (inclusief mutaties reserves) ambulancezorg bij te
stellen in de begroting 2017 en vast te stellen op € 133.000 positief.
De heer Posthumus geeft een korte toelichting namens de auditcommissie.
De heer Blase geeft aan dat hij dezelfde kanttekening heeft als bij agendapunt vier. De
overige leden stemmen conform voorstel in en met notering van de opmerking van de
heer Blase stelt de voorzitter het voorstel vast.
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Actualisatie nota activabeleid
Voorstel
1. Instemmen met de geactualiseerde nota Activabeleid;
2. Uitgangspunten per 1 januari 2018 toepassen;
3. De financiële gevolgen vanaf 2018 opnemen in burap 2018-1 en begroting 2019;
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Het voorstel wordt unaniem vastgesteld.
Normenkader 2017
Het normenkader 2017 is voor kennisgeving aangenomen.
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Rondvraag
De heer Romeyn vertelt dat de verhuizing van de meldkamer Alkmaar naar Haarlem
definitief zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019.
De heer Van de Looij verwijst naar het boekje ‘Lessen uit crises en mini-crises 2016’ dat
u voor de vergadering is uitgereikt.
De heer Nieuwenburg geeft aan dat de vacature bij de commissie Jeugd en Sociale
Veiligheid helaas nog niet is vervuld en doet opnieuw een oproep aan zijn collegaburgemeesters zich te melden. De heer Uitdehaag reageert dat hij, indien er geen
andere geïnteresseerden zijn, zitting wil nemen in de commissie. De heer Nieuwenburg
neemt dit aanbod graag aan en zorgt ervoor dat de heer Uitdehaag spoedig wordt op de
hoogte wordt gebracht.
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Sluiting
De voorzitter dankt allen aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 10.40
uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord van 6 juli 2018.

De voorzitter,
P. Bruinooge

