Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

6 december 2019

Tijd

9.15 – 12.00 uur

Locatie

Persruimte, De Hertog

Voorzitter

Jan Nieuwenburg

Status

Definitief

Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder welkom voor mevrouw Linck, zij is
als organisatieadviseur betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet in onze
regio en zal samen met de heer Mans en mevrouw Van Kampen een presentatie geven
over de Omgevingswet.
De heren Bruinooge, Nobel, Wortelboer en Uitdehaag zijn afwezig.

2

Mededelingen
De heer Van de Looij licht zijn overstap per 1 februari naar Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland toe. De heer Nieuwenburg memoreert de periode dat de heer Van de Looij
werkzaam is geweest bij VRNHN.
Het algemeen bestuur stemt in met het verlenen van eervol ontslag aan de heer
Van de Looij per 1 februari 2020.
Mevrouw Kompier doet een mededeling over de WNRA en het probleem met de
rechtspositie brandweervrijwilligers. Ze schetst het vervolgproces om tot een goede
oplossing te komen. Voorlopig is de woordvoeringslijn dat alle vragen met betrekking tot
het onderzoek – van aanleiding tot vervolgproces en betrokkenheid van de partijen –
lopen via het Veiligheidsberaad of via het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De heer Romeyn deelt mee dat op 4 december het overdrachtsdocument ondertekend
is. Namens VRNHN is deze ondertekend door de heer Smeekes.
Hierin zijn onder andere de belangen van de medewerkers geborgd, de AVG is
gewaarborgd en de verantwoordelijkheden en governance ten aanzien van dit beheer
zijn uitgewerkt. Een mooie en belangrijke stap is hiermee gezet in het verder vormgeven
van de meldkamer Noord-Holland.
De heer Smeekes deelt mee dat er voorbereidingen zijn getroffen omtrent de wet
verplichte GGZ. Vanaf 1 januari 2020 gaat de wet in. Alvorens de wet ingaat worden de
burgemeesters en locoburgemeesters handelingsperspectieven aangeboden in een
tweetal bijeenkomsten.

3

Ingekomen brief
Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen brief.

4

Vaststelling verslag vergadering 18 oktober 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

Bestuurlijke uitgangspunten Brandweer 360
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. De bestuurlijke uitgangspunten te bekrachtigen;
2. Opdracht te geven tot de uitwerking van fase 1;
3. Opdracht te geven tot uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar de Risk Factory
NHN.
Het algemeen bestuur besluit over de bestuurlijke uitgangspunten met in achtneming
van de opmerkingen van de heer Pijl over zijn zorg m.b.t. de aanrijtijden:
“Het instellen van de norm van 18 minuten is nadrukkelijk niet bedoeld om ruimte te
creëren voor langere aanrijtijden op (met name) het platteland als gevolg van de
afwegingen in het kader van risicogerichte opkomsttijden”.

6

Overzicht gewonnen prijzen VRNHN
Het algemeen bestuur neemt kennis van het overzicht van de meest relevante gewonnen
prijzen van de afgelopen jaren.

7

Bestuursrapportage VRNHN 2019-2 en doorwerking in begroting 2020
Verwacht resultaat 2019 (bestuursrapportage 2019-2)
Het algemeen bestuur besluit om:
1. de voorgestelde aanpassingen in de begroting 2019 veiligheidsregio op te nemen en
het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) voorlopig vast te stellen op
€ 39.000 positief;
2. de voorgestelde aanpassingen in de begroting 2019 ambulancezorg op te nemen en
het te bestemmen resultaat voorlopig vast te stellen op € 206.000 negatief;
3. de bestuursrapportage 2019-2 vast te stellen.
Doorwerking in begroting 2020
4. de begroting 2020 veiligheidsregio bij te stellen voor de structureel doorwerkende
financiële aanpassingen vanuit 2019 en het te bestemmen resultaat voor 2020
voorlopig vast te stellen op nihil;
5. de begroting 2020 ambulancezorg bij te stellen voor de structureel doorwerkende
financiële aanpassingen vanuit 2019 en het te bestemmen resultaat 2020 voorlopig
vast te stellen op € 27.000 negatief.
De heer Mans deelt mee dat de auditcommissie haar zorgen geuit heeft over de
structurele financiële gezondheid van het onderdeel Ambulancezorg. De uitleg over het
verwachte negatieve resultaat van 2019 is helder en begrijpelijk. Echter gezien de situatie
van de afgelopen jaren, de verwachte stijgende loonkosten voor de komende jaren, de
krapte van de arbeidsmarkt, etc. blijft de financiële situatie zorgelijk. De auditcommissie
heeft het dagelijks bestuur geadviseerd om dit signaal ook uit te spreken richting de
zorgverzekeraars.
Mevrouw Van Kampen kan zich vinden in de zorgen van de auditcommissie over het
onderdeel Ambulancezorg en neemt dit signaal mee richting de zorgverzekeraars.
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De heer Van Zuylen geeft een winstwaarschuwing voor de GR-en in het algemeen af naar
aanleiding van de tekorten binnen gemeenten. Mevrouw Van Kampen stelt dat de
veiligheidsregio net een bezuinigingsoperatie achter de rug heeft, maar dat het signaal
helder is.
Het algemeen bestuur stelt vast conform voorstel.
8

Normenkader 2019
Het algemeen bestuur neemt kennis van het normenkader 2019.

9

Presentatie Omgevingswet
Burgemeester Mans, Burgemeester Van Kampen en mevrouw Linck geven gezamenlijk
een presentatie over de stand van zaken op dit dossier en de opbrengst van de dialoog
met de gemeenten.

10

Presentatie Ambulancezorg
Naar aanleiding van de zorgen die de Ondernemingsraad heeft geuit over de werving van
verpleegkundigen voor de ambulancedienst geeft Martin Smeekes een presentatie
hierover.

11

Rondvraag
De heer Paulina geeft aan dat de heer Kos, wethouder in gemeente Den Helder, is
gekozen tot voorzitter van de GGD.

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord op 6 maart 2020.

Namens de voorzitter,

De heer P. Bruinooge
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