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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 Definitief 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.  
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Vaststelling verslag vergadering 1 maart 2019  

Het algemeen bestuur stelt het conceptverslag van de vergadering van 1 maart ongewijzigd 

vast.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur.  

 

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

Holland Noord op 18 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

De voorzitter, 

P. Bruinooge  

 

 
 


