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Vergadering algemeen bestuur 
Datum 18 oktober 2019 
Agendapunt 3
Onderwerp conceptverslag algemeen bestuur 5 juli 2019 
Bijlage 1
Voorstel het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur  

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 5 juli 2019 vaststellen
Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel
Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord van 5 juli 2019 vaststellen.
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Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum Vrijdag 5 juli 2019  
Tijd 9.15 – 12.00 uur
Locatie Persruimte Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Voorzitter Piet Bruinooge
Status Concept verslag

Nr. Onderwerp
1 Opening en vaststelling agenda

De heer Bruinooge heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom voor de heren Franx en 
Van Zuijlen. Er is bericht ontvangen van verhindering van de heer Schuiling en mevrouw 
Van Dam. Na afloop van de vergadering volgt een presentatie van de heer Mans en 
mevrouw Van Kampen over cameratoezicht. 

2 Mededelingen
Bezetting commissies 
De heer Bruinooge heeft de afgelopen periode met meerdere burgemeesters  gesproken 
over de bezetting in de commissies. Iedereen waarvan het lidmaatschap van een  
commissie is veranderd is geïnformeerd. 
De heer Bruinooge gaat met het dagelijks bestuur in gesprek omtrent de opvolging van de 
heer Schuiling. 

Zorg & Veiligheid 
De heer Nieuwenburg deelt mee dat de eerste bijeenkomst van de bestuurlijke 
adviescommissie Zorg & Veiligheid plaatsvond op 28 juni jongstleden. Na de zomer zal een 
presentatie worden gegeven over de Wet verplichte GGZ tijdens de vergadering van het 
algemeen bestuur. Meer informatie hierover volgt in een brief.  

Wetgeving Ambulancezorg 
De heer Smeekes deelt mee dat de huidige wetgeving voor ambulancezorg per 1 januari 
2020 afloopt. Minister Bruins heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de contouren 
van de nieuwe wet ambulancezorg aangegeven dat hij de continuïteit en permanente 
beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de 
huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. 

112-storing
De heer Smeekes presenteert de tijdlijn en eerste bevindingen van de 112-storing die op 
24 juni 2019 plaatsvond. 

3 Vaststelling verslag vergadering 1 maart 2019 
Het algemeen bestuur stelt het conceptverslag van de vergadering van 1 maart ongewijzigd 
vast. 
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4 Jaarrekening 2018 en begroting 2020
De voorzitter geeft de heer Mans het woord om namens de auditcommissie een toelichting 
te geven. Op 18 juni 2019 heeft de bestuurlijke auditcommissie de jaarrekening 2018,  
begroting 2020, oprichting van de brandweerschool en de specifiek zienswijzen van de 
raden besproken. De opmerkingen van de auditcommissie zijn verwerkt in de reactie van 
het bestuur op de zienswijzen. Uit de zienswijzen maakt de auditcommissie op dat er veel 
tevredenheid is over de stukken en complimenteert de Veiligheidsregio hiervoor. 

Het algemeen bestuur spreekt kort over de keuzemogelijkheid voor de bestemming van het 
resterende bedrag van € 66.000,-
Het algemeen bestuur besluit in meerderheid (Texel, Medemblik, Langedijk, Heiloo en 
Castricum kiezen voor de andere optie) om het bedrag uit te keren aan de gemeenten en 
gaat voor het overige unaniem akkoord met onderstaand voorstel.
 
1. De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

volgens bijgaande exemplaren vast te stellen.
2. Het positieve resultaat ambulancezorg van € 73.000 te verrekenen met het 

openstaande tekort 2016 van € 78.000. Het restant tekort van € 5.000 wordt conform 
het AB besluit van 3 december 2016 verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop 
en West-Friesland. Het verrekenen wordt gedaan met het positieve resultaat uit 2019. 

3. Het positieve resultaat op de overige programma’s van € 448.000 als volgt te 
bestemmen:
 € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering en 

informatiebeveiliging’;
 Een bedrag van € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het 

afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt;
 Voor het resterende bedrag van € 66.000 vraagt het dagelijks bestuur om een 

keuze te maken uit de volgende twee mogelijkheden voor bestemming:
I. Het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten 

en ketenpartners’;
II. Keuze bedrag uitkeren aan deelnemen gemeenten.

5 Oprichting Brandweerschool
Het algemeen bestuur besluit unaniem conform onderstaand voorstel.
1. In te stemmen met de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland 

U.A. en daarmee het lidmaatschap van de coöperatie te aanvaarden; 
2. De heer Van de Looij te benoemen namens de veiligheidsregio tot bestuurder van de 

coöperatie; 
3. De heer Romeyn aan te wijzen om namens het algemeen bestuur zitting te nemen in de 

algemene ledenvergadering;
4. In te stemmen met de bijgevoegde akte van oprichting;
5. In te stemmen met het voorstel om drie jaar na oprichting van de Brandweerschool NH 

de werking van de bepalingen uit de akte van oprichting te evalueren.

6 Bestuursrapportage VR NHN 2019-01
Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord met onderstaand voorstel:
1. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de 

begroting 2019 en voorlopig vast te stellen op € 28.000 positief;
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2. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in 
de begroting 2019 en het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) voorlopig 
vast te stellen op  € 42.000 negatief; 

3. de bestuursrapportage 2019-01 vast te stellen.
 

7 Rondvraag 
De heer Uitdehaag koppelt terug over het containerincident. Voor de gemeenten aan de 
kust is dit een belangrijk onderwerp. De heer Uitdehaag vraagt aandacht voor dit onderwerp. 
De heer Bruinooge dankt de heer Uitdehaag voor de toelichting en geeft aan dat dit zeker 
de aandacht van het bestuur heeft. 

De heer Streng brengt de herinrichting van het luchtruim onder de aandacht wat de 
komende periode weer de nodige bestuurlijke aandacht vraagt. Dit heeft consequenties 
voor alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De burgemeesters in het algemeen 
bestuur willen hier graag gezamenlijk in optrekken. De heer Streng neemt hierin het initiatief. 

8 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur. 
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Vergadering algemeen bestuur
Datum 18 oktober 2019
Agendapunt 4
Onderwerp Voordracht plaatsvervangend voorzitter en benoeming lid dagelijks 

bestuur  en portefeuillehouder Personeel & Financiën.
Steller -
Bijlage nr -
Voorstel  De heer Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn, te benoemen als 

plaatsvervangend voorzitter.
 Mevrouw Van Kampen, burgemeester van Schagen, te benoemen als 

lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder Financiën & 
Personeel. 

Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Kern 
Vanwege het vertrek van de heer Schuiling als burgemeester van Den Helder zijn drie rollen vacant 
geworden: de rol van plaatsvervangend voorzitter, het lidmaatschap van het dagelijks bestuur  en 
de rol van portefeuillehouder Financiën & Personeel.

Op grond van artikel 11, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s wijst het bestuur een van zijn 
leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt. Het dagelijks bestuur stelt voor om de heer 
Nieuwenburg, als burgemeester van Hoorn, te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. 
Daarnaast behoudt hij zijn rol tot voorzitter van de commissie Zorg & Veiligheid. 

Ook stelt het dagelijks bestuur voor dat mevrouw Van Kampen, als burgemeester van Schagen, 
toetreedt als lid van het dagelijks bestuur. Met het toetreden van mevrouw Van Kampen is 
vertegenwoordiging vanuit de Noordkop in het dagelijks bestuur geborgd. Daarnaast wordt 
voorgesteld dat zij de portefeuille Financiën & Personeel van de heer Schuiling zal overnemen. 

Deze situatie zal, na de definitieve benoeming van de burgemeester (niet waarnemend) in Den 
Helder, worden herzien.  
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Vergadering Algemeen Bestuur
Datum 18 oktober 2019
Agendapunt 5
Onderwerp Financiële verordening 2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Bijlage nr 2
Voorstel Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met de financiële verordening 2019 Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord;

2. de financiële verordening 2014 van Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord in te trekken;

Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Waarom deze verordening?
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet moet het algemeen bestuur een verordening 
opstellen over het financiële beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie. Het doel van 
artikel 212 Gemeentewet is dat het algemeen bestuur de uitgangspunten vastlegt voor de 
uitvoering van de financiële functie. 

Aanpassing van de financiële verordening 2014 is nodig vanwege de wijzing van het besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast wordt in deze financiële 
verordening verwezen naar de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 
(FUGR) en is rekening gehouden met de termijnen zoals opgenomen in de publicatie van de 
regietafel Noord-Holland. 
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Financiële verordening Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord 2019

Besluit Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

B e s l u i t

Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 23 van de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 in te trekken de financiële verordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
2014 in werking getreden op 4 juli 2014 en

 vast te stellen de financiële verordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
2019.

Inhoud Deze verordening bevat de volgende onderwerpen:

Onderwerp Zie pagina
1. Algemene bepalingen 2
2. Begroting en verantwoording 3
3. Financieel beleid 5
4. Paragrafen 8
5. Financiële organisatie en financieel beheer 9
6. Slotbepalingen 11
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1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:

Begrip Omschrijving
Administratie Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en 

verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, 
het functioneren en het beheersen van de VRNHN en de 
verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen de VRNHN met 
een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de 
directie en het dagelijks bestuur.

Inkomsten Totaal van de baten voor toevoegingen en onttrekkingen 
van reserves.

Netto schuld Bruto schuld minus de omvang van de geldelijke 
bezittingen op 31 december van het begrotingsjaar. Onder 
bruto schuld wordt verstaan het totaal van langlopende 
leningen, kortlopende schulden, crediteurenvorderingen 
en overlopende passiva. Onder geldelijke bezittingen 
wordt verstaan het totaal van leningen aan deelnemingen, 
leningen aan overige verbonden partijen, leningen aan 
derden, langlopende uitzettingen, kortlopende 
uitzettingen, debiteurenvorderingen, liquide middelen en 
overlopende activa.

Overheidsbedrijf Onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, 
niet zijnde een personenvennootschap met 
rechtspersoonlijkheid, waarin de veiligheidsregio, al dan 
niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een 
onderneming in de vorm van een personenvennootschap, 
waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.
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2. Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling
1. Het algemeen bestuur stelt een programma-indeling vast.
2. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur de taakvelden 

per programma vast. 
3. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur per programma 

de beleidsindicatoren vast. Het voorstel van het dagelijks bestuur bevat ten 
minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, 
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken 
1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de 

baten en lasten, de samenhangende (directe) overhead van het programma en 
de mutaties van de bij het programma behorende reserves weergegeven. Tevens 
wordt er een financieel overzicht opgenomen, gerubriceerd naar taakvelden. 

2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe 
investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en 
wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de 
raming van de uitputting van het investeringskrediet in het lopende boekjaar 
weergegeven.

3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt in aanvulling 
op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van 
de schuldpositie als gevolg van de begroting, de meerjarenraming en de 
investeringen. 

4. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de 
geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven 
en inkomsten weergegeven. 

Artikel 4 Kaders begroting
Het dagelijks bestuur legt de kadernota voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. 
De kadernota bevat het beleid en financiële kaders van de begroting voorafgaand 
aan het begrotingsjaar inclusief de meerjarenraming. De financiële kaders  worden 
opgesteld conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 
(FUGR). Het dagelijks bestuur biedt de kadernota voor 15 december aan. Het 
algemeen bestuur stelt de kadernota vast voor 1 maart voorafgaand aan het volgend 
begrotingsjaar.

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten 
1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten 

en de lasten per programma.
2. Bij de begrotingsbehandeling geeft het algemeen bestuur aan van welke nieuwe 

investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het 
investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de 
begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie 
geautoriseerd. 
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3. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur als ze verwacht, dat de 
lasten van een programma dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van 
een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te 
overschrijden, of de baten van een programma dreigen te onderschrijden. Het 
algemeen bestuur geeft aan of hij een voorstel wil voor het wijzigen van de 
geautoriseerde lasten vaneen programma, voor het wijzigen van het 
geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid. 

4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in het algemeen bestuur bedoeld in 
artikel 6, lid 1, doet het dagelijks bestuur voorstellen voor het wijzigen van de 
geautoriseerde baten en lasten, het wijzigen van de geautoriseerde 
investeringskredieten en het bijstellen van het beleid. In geval van investeringen 
met een meerjarig karakter doet het dagelijks bestuur indien nodig ook bij iedere 
begroting op grond van geactualiseerde ramingen voorstellen voor het wijzigen 
van de geautoriseerde investeringskredieten.

Artikel 6 Tussentijdse rapportage
1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van 

bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden 
van het lopende boekjaar.

2. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en het 
bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:
a. de baten en de lasten per programma;
b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen: 
c. het overzicht van de overhead en de geraamde vennootschapsbelasting;
d. het saldo van de baten en lasten volgend uit de onderdelen a, b en c;
e. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e; en
g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van 
de baten en lasten per programma en investeringskredieten in de begroting 
groter dan € 100.000 toegelicht.

Artikel 7 Informatieplicht
Het dagelijks bestuur besluit niet over:
a. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties; en
b. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat het 

algemeen bestuur is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks 
bestuur te brengen

Artikel 8 EMU-saldo
Wanneer het Rijk bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van 
gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare 
overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het dagelijks bestuur het 
algemeen bestuur of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het dagelijks 
bestuur een aanpassing nodig acht, doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het 
wijzigen van de begroting. 
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3. Financieel beleid

Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa 
Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en 
de termijnen zoals opgenomen in de vastgestelde nota activabeleid.

Artikel 10 Voorziening voor oninbare vorderingen 
Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens 
oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op oninbaarheid van 
de openstaande vorderingen. 

Artikel 11 Reserves en voorzieningen
1. In de beleidsbegroting, de financiële begroting, het jaarverslag en de jaarrekening 

vindt geen toerekening van rente over de reserves en voorzieningen plaats.
2. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur minimaal eens in de 4 jaar een 

nota reserves en voorzieningen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur 
vastgesteld en behandeld:
a. de vorming en besteding van reserves;
b. de vorming en besteding van voorzieningen.

3. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een 
investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:
a. het specifieke doel van de reserve;
b. de voeding van de reserve;
c. de maximale hoogte van de reserve; en
d. de maximale looptijd.

4. Als een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de 
aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de 
bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd. 

Artikel 12 Kostprijsberekening
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee 

kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die 
worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel 
stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden 
naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd 
vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik 
zijnde activa betrokken.

2. Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van 
voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de 
afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa. Voor de rechten en heffingen 
waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij ook de 
compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde 
inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid betrokken.

3. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die 
kunnen worden toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden 
bekostigd met een specifieke uitkering of subsidie, binnen het taakveld overhead 
apart geadministreerd en in de desbetreffende verantwoordingen over de 
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besteding toegerekend aan die activiteiten. 
4. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die 

kunnen worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het 
taakveld overhead apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de 
kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.

5. Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de 
financiering van de in gebruik zijn de activa bedoeld in het eerste lid, wordt 
jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente 
wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde 
rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, 
kortlopende leningen en kredieten. De uitkomst van dit percentage van de 
omslagrente wordt op een half procent afgerond.

6. Over reserves en voorzieningen wordt geen rente berekend. 
7. In afwijking van het vijfde lid wordt bij een verstrekte lening voor de bepaling van 

de rentekosten van de inzet van vreemd vermogen in de kostprijs uitgegaan van 
de rente van de lening die voor de financiering van de verstrekte lening is 
aangetrokken. Deze rente wordt verhoogd met een opslag voor het 
debiteurenrisico. 

8. In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige 
activiteiten alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de 
kostprijs toegerekend. Bij projectfinanciering worden dan de werkelijke 
rentekosten toegerekend. In andere gevallen wordt uitgegaan van het gewogen 
gemiddelde rentepercentage van de portefeuille leningen.

Artikel 13 Prijzen economische activiteiten
1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en 

derden waarbij de veiligheidsregio in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt 
ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking 
vanwege een publiek belang doet het dagelijks bestuur vooraf voor elk van deze 
activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een algemeen bestuursbesluit, waarin 
het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of 
werken wordt gemotiveerd. 

2. Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden 
worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij 
afwijking vanwege een publiek belang doet het dagelijks bestuur vooraf een 
voorstel voor een algemeen bestuursbesluit, waarin het publiek belang van de 
lening of de garantie wordt gemotiveerd. 

3. Bij het verstrekken van kapitaal aan overheidsbedrijven en derden gaat het 
dagelijks bestuur uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale 
kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking vanwege een publiek belang 
doet het dagelijks bestuur vooraf een voorstel voor een algemeen 
bestuursbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt 
gemotiveerd.

4. Algemeen bestuursbesluiten met de motivering van het publiek belang als 
bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in 
rekening wordt gebracht en sprake is van:
a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van 

leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze 
leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de 
publieke taak door die andere overheid;

b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen 
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publiekrechtelijke taak;
c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of 

uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
d. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van 

het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 14 Financieringsfunctie
1. Het dagelijks bestuur neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de 

volgende kaders, vastgelegd in het Treasurystatuut, in acht:
a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar 

worden ten minste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen 
gevraagd; en

b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 
1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.

2. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het 
verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het dagelijks bestuur indien 
mogelijk zekerheden.

4. Paragrafen

Artikel 15 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de 
jaarstukken neemt het dagelijks bestuur de verplichte onderdelen op grond van artikel 
11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

Artikel 16 Onderhoud kapitaalgoederen
Het dagelijks bestuur doet in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de 
begroting en jaarstukken verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en 
het eventuele achterstallig onderhoud aan gebouwen en voertuigen, voor zover de 
gebouwen en voertuigen in eigendom zijn

Artikel 17 Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks 
bestuur naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: 
a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de 

loonkosten;
b. de kosten van inhuur derden;
c. de huisvestingskosten;
d. de automatiseringskosten;
e. overige nieuwe ontwikkelingen.
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5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 18 Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is 
voor:
a. Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de afdelingen;
b. Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, 

voorraden, vorderingen en schulden en contracten;
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 

investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;
d. het verschaffen van informatie over kritische prestatie indicatoren (kpi) 

basisvoorzieningen; 
e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde 
beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 
ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 19 Financiële organisatie 
Het dagelijks bestuur draagt zorgt voor:
a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de 

taken aan de afdelingen; 
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden; 
c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen 

ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 
d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de 

bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; 
e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de 

daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de 
voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; 

f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan 
de taakvelden;

g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, 
werken en diensten; 

h. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen. 

Artikel 20 Interne controle
1. Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de 

jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en 
de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in 
artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne 
toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid 
van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur 
maatregelen tot herstel.
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2. Het dagelijks bestuur zorgt voor de systematische controle van de registratie en 
de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van de gemeente 
met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande 
leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de 
kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden 
gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen ten minste eenmaal in de 
4 jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt het dagelijks bestuur maatregelen 
voor herstel van de tekortkomingen.

6. Slotbepalingen

Artikel 21 Intrekken oude verordening en overgangsrecht
De ‘Financiële verordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord’ 2014 wordt 
ingetrokken.

Artikel 22 Citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de datum van vaststelling in de 
vergadering van het algemeen bestuur.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Financiële verordening Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 2019’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 18 oktober 2019

Piet Bruinooge Steven van de Looij
voorzitter secretaris
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