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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat de heer Blase en de heer Nawijn zijn
verhinderd en dat de heer Blase wordt vervangen door de heer Oudekotte. Mevrouw Van
Vliet is niet aanwezig.
De voorzitter wil voor vaststelling van de agenda stil staan bij het overlijden van Ron
Regoort. Ron heeft 21 jaar bij de veiligheidsregio als ambulanceverpleegkundige
gewerkt en de laatste 4 jaar als specialist ambulancezorg op het bedrijfsbureau. Namens
het bestuur wenst de voorzitter zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies. De voorzitter vraagt alle deelnemers een
moment stilte in acht te nemen.
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Mededelingen
Mevrouw Kompier ontvangt namens de voorzitter een bijzonder welkom, omdat zij voor
de eerste keer deelneemt aan de vergadering van het algemeen bestuur. De voorzitter
vult aan dat mevrouw Kompier de veiligheidsregio gaat vertegenwoordigen in de
brandweerkamer.
De heer Romeyn deelt mee dat Veiligheidsregio Kennemerland kampt met
personeelstekort op de meldkamer Ambulancezorg en Noord-Holland Noord om bijval is
gevraagd. Waar mogelijk springt onze meldkamer hierop in en met elkaar proberen we
de tekorten op te lossen.
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Stemverhouding
De stemverhouding verloopt voortaan gelijk met de verdeelsleutel voor de gemeentelijke
bijdrage. Omdat dit ieder jaar kan wijzigen, moet ook ieder jaar de stemverhouding
worden vastgesteld. Dit is dus een formaliteit. De voorzitter geeft aan dat dit conform de
vastgestelde (gewijzigde) vierde gemeenschappelijke regeling 2017 is.
Het voorstel is conform unaniem vastgesteld.
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Vaststelling verslag vergadering 23 februari 2018
Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord van 23 februari 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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Jaarrekening 2017 en begroting 2019
Voorstel:
1. De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen.
2. Het overschot ambulancezorg € 55.000 verrekenen met het tekort 2016 € 133.000.
Het restant tekort van € 78.000 wordt cf. het AB besluit van 3 december 2016
verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het verrekenen
wordt gedaan met de positieve resultaten ambulancezorg 2018 en 2019.
3. Het positieve resultaat op de overige programma’s € 51.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. De algemene reserve blijft onder het afgesproken peil van 2,5%
van onze lasten.
De heer Oudekotte stemt in met de nadrukkelijke verwijzing naar de zienswijze van de
raad van Heerhugowaard.
Mevrouw Kompier stemt in conform voorstel en geeft aan dat zij graag ziet dat de
discussie wordt verplaatst van de financiën naar de inhoud.
De heer Posthumus geeft aan dat in het voorstel staat vermeld dat de auditcommissie
betrokken is geweest bij de totstandkoming van het voorstel en hij meldt dat de
auditcommissie met instemmend gebrom akkoord is gegaan.
Aangezien er verder geen reacties zijn, stelt het algemeen bestuur, met inachtneming
van de opmerkingen, het voorstel conform vast.
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Begrotingswijziging 2018 inzake CTER
Voorstel:
Vaststellen van een structurele gemeentelijke bijdrage van € 70.000 in verband met de
financiering van de nieuwe taken in het kader van CTER met ingang 2018.
Het voorstel wordt conform unaniem vastgesteld.
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Bestuursrapportage 2018-1
Voorstel:
1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2018 en het resultaat (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op €
294.000 negatief;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2018 en het resultaat vast te stellen op € 125.000 positief.
Het algemeen bestuur geeft unaniem akkoord conform voorstel.
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Rondvraag
De voorzitter wil namens de gemeente Alkmaar, de door hun verzonden brief inzake het
nieuw te vormen algemeen bestuur van de GGD, aanbevelen om te lezen. Het dondert
bij de GGD en dan regent het bij de veiligheidsregio. Het is derhalve van belang om nu,
aan het begin van een nieuwe bestuursperiode, de GGD te steunen.
De heer Nieuwenburg refereert aan de goede tweedaagse van het algemeen bestuur
afgelopen mei. Daar is gesproken over een aantal zorgpunten. Hier komt een vervolg
op, waarbij de GGD en de politie al zijn aangehaakt. De heer Nieuwenburg zou graag
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zien dat vanuit de gemeenten ook wordt aangehaakt bij dit traject. De heer Smeekes zal
hier zorg voor dragen.
9

Sluiting
De voorzitter dankt allen aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 9.50
uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord 5 oktober 2018.

De voorzitter,
P. Bruinooge
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