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Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum 3 juli 2020
Tijd 09.00 - 12.00 uur
Locatie Persruimte, De Hertog
Voorzitter Piet Bruinooge
Status Concept

Nr. Onderwerp

1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. De vergadering vindt plaats via Microsoft 
Teams. Het publiek kan vanuit de persruimte meekijken. 

Afwezig zijn de heren Franx en Wortelboer. Zij laten zich vervangen door resp. 
wethouder Bijman en wethouder Nootebos. Burgemeester Streng is afwezig en laat zich 
niet vervangen. Verder is er een ambtelijke delegatie aanwezig.

De agenda wordt vastgesteld.
2 Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat het traject voor de werving van een nieuwe 
directeur/regionaal commandant brandweer van de Veiligheidsregio vanwege de 
coronacrisis is vertraagd. De verwachting is dat per 1 augustus of 1 september meer 
bekend is en dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 oktober 2020 de 
nieuwe directeur benoemd zal worden.

De heer Hulst blijft tot die tijd waarnemend regionaal commandant Brandweer. De 
voorzitter complimenteert de heer Hulst voor de wijze waarop hij dit invult.

Mevrouw Van Kampen meldt dat vanwege de uitbraak van het coronavirus en 
opstartproblemen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de implementatie van 
de Omgevingswet uitgesteld is tot 1 januari 2022. De Veiligheidsregio gebruikt 2021 als 
overgangsjaar.
Er wordt een voorstel voorbereid waarin ook de financiële consequenties duidelijk in 
beeld worden gebracht. Onderdeel hiervan is de kostenverdeelsystematiek van het 
onderdeel risicobeheersing van de Brandweer. Er zullen specifiek voor Hollands Kroon 
en Hoorn afspraken gemaakt worden want hun dienstverlenings-overeenkomst voor 
komend jaar loopt af. Voor beide onderdelen komt het DB mogelijk in het AB van 
december met een voorstel.  

De heer Nieuwenburg deelt mee dat op 26 juni 2020 minister Grapperhaus en 
staatssecretaris Blokhuis een werkbezoek hebben gebracht aan Noord-Holland Noord 
om te spreken over de manier waarop de samenwerking tussen de zorg- en 
veiligheidskolom in de regio wordt versterkt en hoe de aanpak van personen met 
verward gedrag en een veiligheidsrisico vorm krijgt. Ook is de samenstelling en de rol 
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van de Commissie Zorg en Veiligheid toegelicht en er is een praktijkgericht gesprek 
gevoerd aan de hand van een casus. De bewindspersonen kregen zo een kijkje in de 
dagelijkse praktijk van de aanpak. Daarbij kwamen ook knelpunten aan de orde, die 
onder meer betrekking hebben op een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
acute hoog beveiligde zorgplekken en de behoefte aan langdurige zorgplekken met 
beveiliging. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de wenselijkheid van een landelijk 
ondersteuningspunt en centrale regievoering voor de hoog beveiligde zorgplaatsingen 
van de doelgroep. De bewindspersonen zijn zeer betrokken bij deze aanpak van 
personen met verward gedrag met een veiligheidsrisico. De minister gaf aan dat de 
aanpak in Noord-Holland Noord een best practice is in Nederland. De heer Nieuwenburg 
attendeert de AB-leden op het burgemeestersblad. Komende maand verschijnt een 
speciale editie Zorg en Veiligheid met daarin een interview over de aanpak van de 
Veiligheidsregio NHN dat hij samen met de heer Smeekes heeft gegeven hierover. 

3 Correspondentie
De brief vanuit het Veiligheidsberaad aan minister de Jonge over de compensatie kosten 
Corona is ter kennisgeving geagendeerd. De heer Nieuwenburg is bij het 
Veiligheidsberaad geweest. Er is een bedrag van 15 miljoen genoemd ter compensatie 
landelijk. De verdeelsleutel is nog niet bekend.

4 Vaststelling verslag vergadering 6 maart 2020
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering van 6 maart 2020 vast.

5 Jaarrekening 2019 en Begroting 2021
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1. De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat ambulancezorg van € 150.000 te verrekenen met de 

positieve resultaten van de jaren 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen 
tekort van € 5.000,--  te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-
Friesland.

3. Het positieve resultaat op de overige programma’s van € 636.000,-- als volgt te 
bestemmen:
 € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken 

peil van 2,5% van onze lasten komt;
 € 411.000,- te reserveren voor bestemmingsreserve coronavirus.

Over de punten 1 en 2 zijn door de gemeenteraden positieve zienswijzen uitgebracht. 
Over de bestemmingsreserve coronavirus zijn verschillende zienswijzen uitgebracht. 
Mevrouw Van Kampen geeft aan dat het DB kennis heeft genomen van het advies van 
de auditcommissie v.w.b. de bestemminsreserve coronavirus. De heer Mans geeft een 
toelichting op het advies van de auditcommissie. 

Reacties vanuit het AB
De heer Romeyn geeft aan in zijn gemeenteraad het instellen van een 
bestemmingsreserve corona verdedigd te hebben. Er is in het verleden vaker een 
reserve aangehouden. Er is een overschot op de jaarrekening 2019 en de kosten van 
2020 zijn nog niet te overzien. Hij pleit nog voor het aanhouden van de coronareserve. 
De zienswijze van de gemeenteraad is aangepast, ook voor een bestemmingsreserve 
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voor de GGD. Gisteren heeft het AB van de GGD besloten een bestemmingsreserve 
aan te houden. Deze lijn volgend zou dit ook voor de VR moeten gebeuren. Daarmee zit 
de heer Romeyn op één lijn met de gemeenteraad.

Mevrouw Kompier staat achter het advies van de auditcommissie om het positief 
resultaat (deels) terug te laten vloeien aan de gemeenten. Het is in lijn met het standpunt 
van de gemeenteraad van Langedijk.

De heer Nobel volgt ook het advies van de auditcommissie. Hij vraagt de 
penningmeester DB en voorzitter auditcommissie om afspraken te maken over hoe we 
in het algemeen omgaan met reserves en extra voorzieningen. 

De heer Nijpels is verbaasd dat er een separaat advies van de auditcommissie komt, 
terwijl de stukken voor zienswijzen liggen bij de gemeenteraden.
 
Mevrouw Van Kampen schetst de procedure: voordat de financiële stukken naar het AB 
gaan voor definitieve besluitvorming wordt eerst een advies gevraagd van de 
auditcommissie. Soms wacht de auditcommissie de zienswijzen van de gemeenten af 
zodat de reacties meegenomen kunnen worden. Dit advies is vaak mondeling. Omdat 
er nu digitaal vergaderd moet worden en omdat een aantal AB-leden vanwege de 
lintjesregen niet aanwezig kan zijn op deze vergadering heeft het DB gevraagd het 
advies van de auditcommissie ook naar de leden van het AB te sturen. Op deze wijze 
hebben alle AB-leden er tijdig kennis van kunnen nemen.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Romeyn licht de heer Mans toe dat de 
auditcommissie op basis van standpunten vanuit het DB het AB adviseert. In het advies 
is een evenwichtige opbouw terug te vinden. Gelet op de basisafspraak, namelijk dat als 
er geld over is de auditcommissie het AB adviseert het geld terug te laten vloeien naar 
de gemeentes, en gezien de hoogte van de algemene reserve is de auditcommissie 
gekomen tot haar advies. Het is dus een zuiver financieel technische afweging die ten 
grondslag ligt aan het advies.

Mevrouw Van Dam deelt mee dat zij in lijn met haar gemeenteraad het advies van de 
auditcommissie ondersteunt.

De heer Bijman vindt het verstandig om wel een reserve aan te leggen. Het Rijk draagt 
vaak over met een korting. Bij de GGD is het voorstel voor het aanhouden van de reserve 
aangenomen onder restrictie dat het alleen bestemd is voor kosten ten gevolge van 
corona. Geld dat over is vloeit terug naar de gemeenten. 

De heer Nieuwenburg geeft aan positief te staan tegenover de bestemmingsreserve 
coronavirus, onder voorbehoud dat als het Rijk de Veiligheidsregio compenseert het geld 
wordt teruggestort naar de gemeenten. Wel is het goed om de gemeenteraden meer 
inzicht in het nut en de noodzaak van de verschillende bestemmingsreserves te geven. 

De heer Rehwinkel sluit zich aan bij het standpunt van de heer Romeyn.
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De heer Uitdehaag sluit zich aan bij het standpunt van mevrouw Van Dam. De 
gemeenteraad van Texel begrijpt dat de coronacrisis geld gaat kosten maar dit heeft 
geen betrekking op het jaar 2019.

De heer Van Zuylen geeft aan dat de gemeenteraad van Enkhuizen het voorstel van het 
DB steunt. 

De heer Bruinooge heeft in de gemeenteraad voorgesteld om het voorstel van het DB te 
volgen. Dit heeft geleid tot een amendement en het advies van de auditcommissie is ook 
het standpunt van de gemeenteraad geworden. De heer Bruinooge geeft aan dan ook 
anders te stemmen dan in eerste instantie. 

De heer Nootebos geeft bij de stemverklaring een toelichting.

Begroting 2021
De heer Van Zuylen haalt de financiële situatie van gemeenten aan. Deze discussie is 
ook gevoerd bij de kadernota. De heer Van Zuylen geeft aan dat hij namens college van 
B&W en de gemeenteraad tegen de begroting zal stemmen om een signaal af te geven 
dat de gemeenschappelijke regelingen moeten meebewegen met wat er speelt bij de 
gemeentes. 

Het lijkt de heer Mans zinvol om deze discussie in de volle breedte te voeren in aanloop 
naar de Kadernota die in december voorligt. Verder brengt hij in herinnering dat er de 
afgelopen jaren al flink bezuinigd is. Als echter de situatie van gemeentes niet 
substantieel wijzigt dan ontkomt geen enkele gemeenschappelijke regeling aan het 
meebewegen met de gemeentes.

De heer Nootebos, namens gemeente Stede Broec, deelt mee dat het College een 
positieve zienswijze heeft voorgesteld aan de gemeenteraad. Deze is door de 
gemeenteraad overgenomen met de kanttekening dat geen rekening is gehouden met 
de zienswijze die die Stede Broec op de kadernota heeft afgegeven. 

De heer Nijpels merkt op dat ook hij bij de behandeling van de Kadernota in december 
heeft aangegeven dat de gemeente financiële problemen zag aankomen. 

Mevrouw Kompier stemt in met de begroting die voorligt en volgt het voorstel van de 
heer Mans om in december bij de behandeling van de kadernota de discussie te voeren. 

De heer Pijl sluit aan bij de opmerking van mevrouw Kompier. Drechterland was bij de 
Kadernota ook voor een ombuiging. Nu een positieve zienswijze op de begroting, maar 
wel met de opmerking dat richting de kadernota de discussie in de breedte gevoerd moet 
worden.

De heer Van Zuijlen stemt vóór de Begroting als het DB de komende maanden de 
discussie in de aanloop naar de Kadernota te gaan voeren. 

De heer Uitdehaag stemt in met de Begroting die voorligt. Onderhavige discussie speelt 
niet op Texel, de meerjarenbegroting ziet er goed uit. 
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Mevrouw Van Kampen, portefeuillehouder financiën van het DB, zal de reserves 
inzichtelijk laten maken zodat AB-leden en gemeenteraden daar kennis van kunnen 
nemen.Ook stelt zij voor het voorstel van de heer Mans over te nemen. Zij zal 
verschillende AB-leden de aankomende tijd benaderen voor een inhoudelijk gesprek.

De heer Van Zuylen dankt voor het open debat en de uitgebreide reactie. Hij gaat het 
inhoudelijke gesprek graag aan. Hij kan concluderen dat de begroting conform de 
kadernota is ingericht en zal instemmen met de begroting.

Alvorens over te gaan tot stemming wordt eerst ingestemd met agendapunt 6. 

De voorzitter gaat over tot stemming.
Voorstel 1 en 2 zijn akkoord.  
Voorstel 3, het reserveren van € 411.000,-- voor de  bestemmingsreserve corona, levert 
discussie op.

Amendement
Om helderheid in de besluitvorming te brengen brengt de voorzitter een amendement 
in. Eerst wordt het amendement in stemming gebracht voordat tot definitieve 
besluitvorming wordt overgegaan. 
Amendement: € 411.000,-- niet te reserveren voor de bestemmingsreserve corona en te 
verdelen conform de verdeelsleutel over de gemeentes.

Stemverklaringen:
 De heer Blase heeft in de gemeenteraad van Heerhugowaard het DB-standpunt 

verdedigd omwille van de eenheid binnen het DB, maar was vóór het standpunt dat 
nu door de auditcommissie verwoord is. Hij gaat nu voor het amendement stemmen.

 De heer Pijl brengt het standpunt van de gemeenteraad van Drechterland in en volgt 
het advies van het DB.

 De heer Nootebos, wethouder van Stede Broec, heeft opdracht van de 
gemeenteraad om in te stemmen met de bestemmingsreserve corona. Hij deelt de 
mening van de heer Bijman aan het begin van de vergadering dat als de reserve niet 
gebruikt wordt deze terugvloeit naar de gemeente.

 Mevrouw Van Kampen geeft aan dat de gemeenteraad van Schagen op dezelfde lijn 
zit als Drechterland, Stede Broec, Koggenland: als de reserve niet benut wordt vloeit 
deze terug naar de gemeentes. Zij stemt tegen het amendement.

Stemming Amendement
Gemeente Amendement
Texel voor
Stede Broec tegen
Schagen tegen
Opmeer tegen
Medemblik --
Langedijk voor
Koggenland tegen
Hoorn tegen
Hollands Kroon voor
Heiloo tegen
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Heerhugowaard voor
Enkhuizen tegen
Drechterland tegen
Den Helder voor
Castricum voor
Bergen tegen
Alkmaar voor

Er zijn 93 stemgerechtigde stemmen.
Het amendement wordt met 54 stemmen aangenomen. Er zijn 39 stemmen tegen. 

De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 worden als volgt vastgesteld:
 De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 conform bijgevoegde exemplaren
 Het negatieve resultaat ambulancezorg van € 150.000,-- te verrekenen met de 

positieve resultaten van de jaren 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen 
tekort van € 5.000,--  te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-
Friesland conform voorstel. 

 Het positieve resultaat op de overige programma’s van € 636.000,-- als volgt te 
bestemmen: 
o € 225.000,-- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken 

peil van 2,5% van onze lasten komt conform voorstel;
o € 411.000,-- niet te reserveren voor bestemmingsreserve coronavirus, maar 

deze terug te laten vloeien naar de gemeentes
 De gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie Mensenhandel onder te 

brengen bij  het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de 
genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden 
geraamd op € 90.000,-- conform voorstel.

6 Voorstel zorgcoördinatie Mensenhandel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:
1. De gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie Mensenhandel onder te 

brengen bij  het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de 
genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden 
geraamd op € 90.000,--. 

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. De heer Uitdehaag merkt hierbij op dat 
niet alleen het inwonertal van een gemeente een rol speelt. Bij de GGD wordt anders 
gerekend, waardoor het voor Texel voordeliger is om een taak daar te beleggen. 

De voorzitter antwoordt dat niet alleen het inwonertal van een gemeente een rol speelt 
bij mensenhandel, maar juist ook veel andere factoren. Het hebben van weinig inwoners 
wil niet zeggen dat er ook minder mensenhandel plaatsvindt. 

7 Bestuursrapportage 2020-01 (BURAP-01)
1. De financiële afwijkingen Veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen 

in de begroting 2020 (exclusief Ambulancezorg) en het te bestemmen resultaat vast 
te stellen op € 52.000,-- positief;
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2. De financiële afwijkingen Ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen 
in de Begroting 2020 en het te bestemmen resultaat vast te stellen op € 48.000,-- 
positief;

3. De bestuursrapportage 2020-01 vast te stellen.

Het algemeen bestuur stelt vast conform bovenstaand voorstel. 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de update van de kosten t.b.v. de 
bestemmingsreserve Coronavirus. 

8 Zienswijzen
Het betreft de zienswijzen van de gemeenteraden op de jaarstukken 2019 en 
bestemmingsreserve corona, zorgcoördinatie mensenhandel, begroting 2021 en de 
(concept-)reactie namens het DB hierop. 

Het AB heeft geen opmerkingen.

9 Rondvraag
--

10 Sluiting
De Veiligheidsregio zit, net als alle andere Veiligheidsregio’s al geruime tijd in een GRIP-
4 situatie. De heer Nieuwenburg zal in de maand augustus de rol van voorzitter 
waarnemen tijdens de vakantie van de heer Bruinooge.

De heer Romeyn is onder de indruk op de wijze waarop de voorzitter, plaatsvervangend 
voorzitter en de overige leden van het RBT de afgelopen periode hun inzet hebben 
getoond in de coronacrisis. Hij spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop dit is 
gedaan. Ook complimenten voor de ambtelijke ondersteuning. Het AB sluit zich hierbij 
aan.

De voorzitter is trots op wat we gezamenlijk in de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd. 
De samenwerking binnen het RBT alsook met de ambtelijke ondersteuning is 
uitzonderlijk en een gevolg van jarenlange investering in elkaar zowel bestuurlijk als 
ambtelijk.  Dank daarvoor.

De heer Franx neemt per 23 september afscheid. Er zullen bloemen worden gestuurd 
om hem te danken voor zijn bijdrage aan het AB als waarnemend burgemeester van 
Koggenland. Zijn opvolger, mevrouw Bonsen-Lemmers, zal hartelijk worden ontvangen 
in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord op 2 oktober 2020.

De plaatsvervangend-voorzitter,

Jan Nieuwenburg 
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Vergadering algemeen bestuur
Datum 2 oktober 2020 
Agendapunt 4
Onderwerp Benoeming van directeur
Steller -
Bijlage nr 2
Voorstel De heer K. Taneja te benoemen in de functie van regionaal commandant 

brandweer / directeur veiligheidsregio per 1 oktober 2020;
Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Kern
Op 6 december 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het verlenen van eervol ontslag 
voor Steven van de Looij per 1 februari 2020. Vervolgens is, ondersteund door de heer Wever, 
directeur van Public Spirit, een uitgebreid werving- en selectieprocedure doorlopen. De kandidaat 
van keuze is Krishna Taneja. In dit voorstel wordt invulling gegeven aan de formele besluitvorming 
met betrekking tot de benoeming van de heer Taneja tot regionaal commandant brandweer / 
directeur Veiligheidsregio. 

Toelichting
Conform artikel 20 van onze gemeenschappelijke regeling worden directieleden van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. Het 
algemeen bestuur wordt daarom verzocht om de heer Taneja te benoemen. 

Benoeming directie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De heer Tanaja zal samen met Martin Smeekes de tweehoofdige directie gaan vormen. Beide 
directieleden zijn belast met de aansturing van de veiligheidsregio en zij hebben daarin ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderling verdelen zij de portefeuilles. Beide directeuren 
kunnen de rol van WOR-bestuurder en secretaris van het bestuur invullen, waarbij zij periodiek van 
rol (kunnen) wisselen. De heer Tenaja vervult daarbij de formele rol van regionaal commandant 
brandweer naast de rol als directeur. De heer Smeekes is naast directeur veiligheidsregio ook 
bestuurder van de RAV Noord-Holland Noord.

Aanpassing regelingen en procedures
In de komende periode worden diverse regelingen en procedures aangepast aan de nieuwe 
situatie en indien nodig ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

Voorstel
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de heer K. Taneja te benoemen in de functie van regionaal 
commandant brandweer / directeur veiligheidsregio per 1 oktober 2020. 



1 201002 AB 4 B2 Benoeming K. Taneja.doc 

AANSTELLINGSBESLUIT

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

gelet op artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling 

besluit

de heer K. Taneja, geboren 10 oktober 1973 te Amsterdam, wonende Eerste Jan Steenstraat 8a te 
Amsterdam per 1 oktober 2020 aan te stellen in de functie van directeur veiligheidsregio.

Alkmaar, 2 oktober 2020 

Het algemeen bestuur voornoemd,

J. Nieuwenburg M.D. Smeekes
Plaatsvervangend-voorzitter secretaris
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