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Onderwerp
Thema: Evenementen
Het thematische deel over evenementen is bij agendapunt 4 over het evenementenbeleid
behandeld.
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Opening en agenda
Alle aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door de heer Schuiling als
plaatsvervangend voorzitter. De heren Bruinooge. Romeyn en Wortelboer hebben zich
afgemeld. De heer Dellemijn vervangt de heer Romeyn.
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Mededelingen
Commissie Zorg en Veiligheid
De heer Nieuwenburg informeert de aanwezigen over de commissie ‘Zorg en Veiligheid’.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vorm van de commissie. De
commissie ‘Jeugd en Sociale Veiligheid’ wordt vanuit eerdere bevindingen omgevormd
naar de commissie ‘Zorg en veiligheid’. Vanuit de commissie wordt dan bestuurlijk regie
gegeven op verschillende programma’s waaronder Jeugd, alcohol en drugs en personen
met verward gedrag. Ook wordt gekeken naar de verbinding met de activiteiten op dit
thema op eenheidsniveau.
C2000 en samenvoeging meldkamer
De heer Smeekes licht de stand van zaken van het communicatienetwerk C2000 en de
samenvoeging van de meldkamer Noord-Holland in Haarlem toe. De minister heeft
eerder besloten om de migratie van C2000 uit te stellen. Het gevolg is dat de fysieke
samenvoeging van de meldkamer met aansluiting op het nieuwe C2000-systeem in het
eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar was. Door de meldkamerorganisatie zijn
verschillende scenario’s onderzocht. Voor de continuïteit is besloten om tot medio mei
twee locaties te hanteren totdat de overgang in één keer kan plaatsvinden op basis van
het oude C2000-systeem. Vervolgens zal overgegaan worden op het nieuwe C2000. De
medewerkers en de ondernemingsraden van de drie regio’s zijn hierbij betrokken.
De heer Mans vraagt wanneer de meldkamers samen gaan. De heer Smeekes geeft aan
dat beide meldkamers in mei over gaan in plaats van februari.
De heer Streng vraagt hoe de veiligheidsregio zelf naar het proces kijkt. De heer
Smeekes geeft aan dat er op 20 december landelijk uitsluitsel volgt voor de ICT
ondersteuning. Andere meldkamer organisaties hebben ook last van de effecten van
C2000 op de geplande verhuizingen zoals in Brabant Noord.
De heer Streng vraagt of deze onvoorziene kosten in het huidige budget passen. De heer
Smeekes benadrukt dat de personele kosten binnen het begrootte budget passen. De
materiële kosten worden landelijk gedekt.

Pagina 2

Koninklijke brandweer onderscheidingen
De heer Van de Looij refereert aan de ontvangen brief vanuit de kanselarij over het
aanpassen van het declaratiestelsel van brandweervrijwilligers. Per 1 januari 2020 wordt
de automatische benoemingsgrond voor een Koninklijke Onderscheiding voor 20 jaar
brandweervrijwilligheid beëindigd. Brandweer Nederland onderzoekt andere mogelijke
decoraties.
Oproep aan de burgemeesters is om samen met de teamcommandant een eventuele
inhaalslag per gemeente te maken voor brandweervrijwilligers die vóór 1 januari 2020 de
genoemde 20 jaar bereiken, dan wel reeds bereikt hebben. Dit omdat in de huidige
situatie de Koninklijke onderscheidingen pas worden uitgereikt bij het verlaten van de
brandweer.
De heer Nijpels stelt voor om een gezamenlijke brief aan de kanselarij te richten. De heer
Van de Looij geeft aan dat dit besluit van de kanselarij vaststaat. Mogelijkheden voor de
uitreiking van een gemeentelijke penning of een upgrade kunnen onderzocht worden.
Visitatie VRNHN
De heer Schuiling informeert het bestuur over de eerste uitkomsten van de
visitatiecommissie. De heer Schuiling uit zijn complimenten aan de medewerkers die de
visitatie hebben georganiseerd.
Desgevraagd wordt aangegeven dat het definitieve rapport ook in het algemeen bestuur
wordt besproken. De heren Blase en Mans uiten hun complimenten. De positieve
bevindingen van de visitatiecommissie mogen gekoesterd worden.
3

Vaststelling conceptverslag 5 oktober 2018
Mevrouw Van Kampen komt terug op het onderwerp vuurwerkvrije zones. Op verzoek
van mevrouw Van Kampen wordt besloten om dit onderwerp voor de zomer volgend jaar
in het algemeen bestuur te bespreken.
De heer Schuiling stelt het verslag zonder wijzigingen vast
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Regionaal evenementenbeleid
Dennis Overgaauw presenteert het regionale evenementenbeleid. Evenementenbeleid
en de uitvoering daarvan is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De
hulpverleningsdiensten binnen de regio dragen hieraan bij door onder meer te adviseren
over de veiligheidsrisico’s en de benodigde maatregelen. Met een eenduidige werkwijze
om evenementen voor te bereiden en te begeleiden wordt de veiligheid voor onze
inwoners en andere bezoekers verzorgd. Het beleid komt tegemoet aan de actualiteit en
de groei van evenementen in de regio. Daarnaast wordt voldaan aan aanbevelingen uit
diverse inspectierapporten.
Mevrouw Loerts geeft aan dat de politie de politie-inzet de afgelopen jaren is toegenomen
bij kleine evenementen. Grote evenementen verlopen redelijk stabiel. Mogelijkheden tot
afschalen worden onderzocht. Mevrouw Loerts vraagt draagvlak bij de gemeenten bij het
stellen van voorwaarden en het toekennen van vergunningen.
Vervolgens vindt kort een discussie plaats in het algemeen bestuur over dit onderwerp,
waarbij zaken als anders omgaan met de politie-inzet, verantwoordelijkheid van de
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organisator van het evenement, de procedure voor het aanvragen van een evenement
en de rol van de werkgroep evenementen de revue passeren.
Het algemeen bestuur stelt het regionaal evenementenbeleid vast. De gemeenten in de
regio nemen de beschreven werkafspraken en processen op in het gemeentelijk
evenementenbeleid, waarbij ruimte blijft voor eigen beleid, eigen procedures en
afwegingen.
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Intentieverklaring Brandweerschool
De heer Van de Looij licht de intentieverklaring toe. Het brandweeronderwijs wordt
gezamenlijk verbeterd om aan de kwaliteitscriteria van het IFV te voldoen. De
brandweerschool wordt in coöperatievorm opgericht om onderlinge facturatie te
voorkomen. Het personeel blijft daardoor in dienst van de eigen veiligheidsregio.
De heer Uitdehaag uit zijn zorgen of de nabijheid van brandweeronderwijs voor de
vrijwilligers is meegewogen.
De heren Nijpels, Posthumus, Pijl en Wortelboer vragen om te zijner tijd ook inzicht te
geven in de incidentele en structurele kosten.
De heer Van de Looij beantwoordt de vragen. Het brandweeronderwijs blijft zoveel
mogelijk lokaal georganiseerd. De financiële kaders worden in het inrichtingsplan
opgenomen en volgen in de zienswijzeprocedure richting de raden. De kosten zijn voor
een groot deel in de eigen begroting opgenomen. De kwaliteitsslag kan invloed hebben
op de financiën.
Het algemeen bestuur stemt in met de voorgelegde intentieverklaring voor de
brandweerschool.
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Vereenvoudiging financiering risicobeheersing
De heer Schuiling licht het onderwerp toe en uit zijn complimenten aan de gemeenten
Hollands Kroon en Hoorn voor de samenwerking.
Het algemeen bestuur besluit om:
•
de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid te verzoeken om binnen 2
jaar een voorstel te doen voor een nieuw model voor het taakveld van
risicobeheersing;
•
•
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de genoemde afspraken te hanteren met betrekking tot de financiering (€ 809.768)
met ingang van 1 januari 2019;
in te stemmen met een bezuinigingstaakstelling van ruim € 72.000.

Bestuursrapportage 2018-2
De heer Smeekes verwoordt de financiële afwijkingen op het gebied van ambulancezorg.
Ondanks de krapte aan verpleegkundigen is er toch voldoende personeel geworven.
Omdat dit personeel opgeleid moet worden is er ook tijdelijke extra inhuur nodig wat zorgt
voor extra kosten. Het komende jaar zullen er minder mensen te hoeven worden
opgeleid.
Het algemeen bestuur besluit om:
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1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2018 en het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) vast
te stellen op € 80.000 positief;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2018 en vast te stellen op € 118.000 negatief;
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3. de bestuursrapportage 2018-02 vast te stellen.
4.
Normenkader 2018
Het AB neemt het geactualiseerde normenkader 2018 voor kennisgeving aan.
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Rondvraag
De heer Nawijn neemt 6 februari afscheid als burgemeester van gemeente Hollands
Kroon. Op 12 februari volgt de installatie van de nieuwe burgemeester, mevrouw Van
Dam. De heer Schuiling bedankt de heer Nawijn voor zijn prettige en constructieve
inbreng in het algemeen bestuur en overhandigt een boeket.
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Sluiting
De heer Schuiling sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord op 1 maart 2019.

De voorzitter,
P. Bruinooge

