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Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

Datum Vrijdag 1 maart 2019   

Tijd 9.15 – 12.00 uur 

Locatie Persruimte Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar 

Voorzitter Piet Bruinooge 

Status Definitief verslag 

 

 

Nr. Onderwerp 

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

De heer Bruinooge heet iedereen welkom. Vooral een speciaal welkom voor mevrouw 

van Dam, die als burgemeester van Hollands Kroon, voor het eerst hier aanwezig is. 

Daarnaast een welkom aan de heer Monden, geneesheer-directeur bij de GGZ, die na 

afloop van de formele vergadering uitleg zal geven over de Wet verplichte GGZ. De heer 

Nieuwenburg zal dit onderwerp inleiden. Er is bericht van verhindering ontvangen van 

de heren Romeyn, Uitdehaag, Van Zuijlen en mevrouw Kompier.  

 

2 

 

Mededelingen 

 

Bezetting commissies 

De heer Bruinooge deelt mee dat er in de komende periode gekeken gaat worden naar 

de bezetting in de verschillende commissies. Daarbij wordt gekeken naar inhoudelijke 

onderwerpen en profielen die daarbij passen. Het streven is om te komen tot een 

evenwichtige vertegenwoordiging van bestuurders vanuit de drie subregio’s West-

Friesland, de Noordkop en regio Alkmaar.  

Mevrouw van Dam verzoekt om daarbij ook aan te geven hoe om te gaan met 

invulling van vacatures. Dit is akkoord. 

 

Regionale Werkconferentie  

De heer Bruinooge attendeert het algemeen bestuur op de 'Regionale 

Werkconferentie  Noord-Holland    Aanpak Mensenhandel', die op donderdag 7 

maart 2019 van 09.00 - 14.00 uur plaatsvindt, georganiseerd door de gemeente 

Alkmaar en CoMensha.  

 

3 

 

Vaststelling verslag vergadering 7 december 2018  

Het algemeen bestuur stelt het conceptverslag van de vergadering van 7 december 

ongewijzigd vast. 

 

4 

 

Bestuurlijke opdracht omgevingswet  

Mevrouw van Kampen licht de bestuurlijke opdracht omgevingswet toe. RUD Noord-

Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de 

nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij 

wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de 

gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt 

in pilots en ander initiatieven.  
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Mevrouw Van Kampen benadrukt nogmaals dat eerst gestart met het ophalen van de 

beelden bij de gemeenten. Mevrouw van Kampen vraagt of de AB leden kunnen 

instemmen met de bestuurlijke opdracht omgevingswet.  

 

De heer Streng vraagt of de invoering van de wet automatisch extra formatie betekent 

bij de Veiligheidsregio. Mevrouw van Kampen antwoord op de vraag van de heer Streng 

dat de bedoeling is om te inventariseren en dat er nog niet gesproken wordt over extra 

formatie.  

 

De heer Nijpels vraagt zich af waarom er vanuit de GGD één bestuurder in de stuurgroep 

zit en bij de RUD en Veiligheidsregio twee bestuurders. Marjan van Kampen geeft dat 

het heeft te maken met de impact op de uitvoeringsorganisatie.  

 

De heer Nieuwenburg geeft aan dat het  belangrijk is dat in het proces ook een verbinding 

wordt gelegd met de gemeentesecretarissen. Mevrouw Van Kampen geeft aan dat er 

zeker ook een verbinding is met de gemeentesecretarissen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de bijgevoegde bestuurlijke opdracht omgevingswet.  

 

5 

 

Kadernota  

De heer Posthumus geeft namens de auditcommissie aan dat de commissie zich kan 

vinden in de kadernota. Als suggestie wordt meegegeven om de kadernota vooral te 

vullen met toekomstige activiteiten en zaken die al plaatsgevonden hebben te vermijden, 

tenzij het een doorlopend effect heeft.  

 

Mevrouw van Dam ziet wensen vanuit raad om meer helderheid en de effecten op de 

langere termijn in de kadernota te zien.  

 

Mevrouw Van Kampen heeft inhoudelijk geen opmerkingen, maar uit wel haar 

complimenten over de kadernota.  De heer Mans sluit zich aan bij mevrouw Van 

Kampen. Ook de complimenten over het gelopen proces met de raden. Bij de raad is dit 

goed gevallen. Ook de heer Wortelboer sluit zich aan bij deze woorden.  

 

De heer Blase uit ook zijn complimenten omtrent de kadernota 2020. Hij vraagt of het 

mogelijk is om een specifiekere beschrijving te geven bij het onderwerp nieuwe 

crisistypen. De heer Bruinooge geeft aan dat op dit punt de kadernota aangepast wordt.   

 

Mevrouw Hafkamp ervaart het als prettig dat deze werkwijze gehanteerd wordt en uit 

haar complimenten aan de veiligheidsregio. Zij wil nog wel haar zorg uiten over de 

aanrijtijden.   

 

De heer Streng vindt dat de veiligheidsregio mooie stappen heeft gemaakt en dankt de 

regio voor de heldere kadernota.  

 

De heer Pijl uit ook zijn complimenten over de heldere kadernota. In de afgelopen jaren 

is de Veiligheidsregio een sterk merk geworden.  

 

De heer Nijpels uit ook zijn complimenten en heeft verder geen commentaar omtrent de 

kadernota 2020. 
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Het algemeen bestuur stelt de kadernota 2020 met inachtneming van de opmerking van 

de heer Blase vast. De reactie op de zienswijzen is akkoord met inachtneming van de 

opmerkingen van de auditcommissie. 

 

6 

 

Bijstelling financiële afwijkingen  

Het algemeen bestuur besluit om:  

1. de financiële wijzigingen 2018 (inclusief mutaties reserves) te verwerken in de 

begroting 2019 en het te bestemmen resultaat veiligheidsregio (exclusief 

ambulancezorg) vast te stellen op € 29.000 positief; 

2. de financiële wijzigingen 2018 (inclusief mutaties reserves) ambulancezorg te 

verwerken in de begroting 2019 en het resultaat vast te stellen op € 11.000 positief. 

 

7 

 

Rondvraag  

De heer Bruinooge geeft desgevraagd aan dat het dagelijks bestuur zal onderzoeken op 

welke wijze de kosten van de regietafel bekostigd kunnen worden.  

 

Mevrouw van Dam deelt mee dat ze is uitgenodigd voor een overleg samen met 

Veiligheidsregio Fryslân over de ontwikkelingen op de Afsluitdijk. Mevrouw van Dam 

vraagt of de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hierin participeert. Dit wordt 

bevestigend beantwoord.  

 

8  

 

Sluiting 

De heer Bruinooge staat, voordat hij tot sluiting van de vergadering overgaat, stil bij het 

afscheid van burgemeester Rob Posthumus en spreekt namens het algemeen bestuur 

een kort dankwoord uit.  

 

De voorzitter sluit de formele vergadering om 10.10 uur.  

 

Na afloop van de vergadering heeft het algemeen bestuur een toelichting gekregen over 

de invoering van de wet verplichte GGZ.  

De heer Nieuwenburg deelt mee dat in december het dagelijks bestuur al heeft 

gesproken met het dagelijks bestuur van de GGD waarbij is voorgesteld in afstemming 

met de Raad van Bestuur van GGZ NHN om het thema Wet verplichte GGZ te laten 

voorbereiden door de commissie Zorg en Veiligheid voor de coördinatie tussen alle 

betrokken partijen. Het gaat dus om de coördinatie en niet het oppakken van de 

uitvoering, want die ligt bij de gemeenten en andere partijen. Maar juist een verbindende 

rol zodat we kunnen werken aan een eenduidige invoering van de wet in onze regio. 

Daarbij is het voorstel gedaan de opdracht te verlenen aan de heer Smeekes als 

directeur veiligheidsregio om hieraan invulling te geven.  

Het algemeen bestuur stemt desgevraagd in met dit voorstel. De heer Nieuwenburg 

verzoekt daarbij om dit ook te bespreken in de colleges. 

 

 

 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord op 1 maart 2019. 

 



 

Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter, 

P. Bruinooge  

 

 


