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Vergadering algemeen bestuur  

Datum 5 maart 2021  

Onderwerp  Bestuurlijke continuïteit – samenstelling DB  

Agendapunt 7 

Bijlage nr - 

Voorstel Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 

-De volgende samenstelling van het dagelijks bestuur tot 1 januari 2022: 

Alkmaar (18), Hoorn (10), Den Helder (9), Heerhugowaard (7), vacature.   

-Het openstellen van een vacature voor het DB-lidmaatschap voor een 

gemeente tot 5 stemmen: Castricum (5), Koggeland (4), Drechterland 

(3), Enkhuizen (3), Heiloo (3) (afhankelijk van waarnemer of niet), 

Langedijk (3), Opmeer (2) of Stede Broec (2).   

-Het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit om burgemeester Van 

Kampen de portefeuille Financiën te laten behouden en haar te vragen 

aan te sluiten wanneer financiële onderwerpen geagendeerd zijn.  
 

Kern 

Door de vele wisselingen in een korte periode, de tijdelijke benoeming en de waarnemende positie 

van de huidige DB-leden is aandacht gevraagd voor de continuïteit van het bestuur van de 

veiligheidsregio. 

Dit jaar zijn er een aantal bestuurlijke ontwikkelingen die de aandacht vragen: 

1. Er komt een plek vrij in het dagelijks bestuur door het vertrek van de heer Romeyn (21 juni 

2021).  

2. Er komen meerdere portefeuilles vrij door het vertrek van de heer Romeyn en het plotseinge 

overlijden van de heer Nijpels.  

3. Er is een definitieve burgemeester in Den Helder benoemd (4 maart 2021).  

4. Er wordt een definitieve burgemeester in Alkmaar benoemd (zomer 2021).  

5. Gemeente Langedijk en Heerhugowaard gaan fuseren per 1 januari 2022.  

 

Deze ontwikkelingen zorgen voor een complex vraagstuk hoe om te gaan met de samenstelling van 

het dagelijks bestuur en de bestuurlijke portefeuilleverdeling.  

Dit vraagstuk wordt opgedeeld in de korte termijn (tot 1 januari 2022), de langere termijn (vanaf 1 

januari 2022) en de portefeuilleverdeling die met beide een relatie heeft.  

 

Kaders samenstelling dagelijks bestuur 

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft het volgende kader:   

-Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier overige leden. 

-De DB-leden samen mogen nooit de meerderheid in het AB uitmaken – zowel in aantal, als in 

stemverhouding (zie hieronder voor verwachtte stemverhouding1). 

 

 
1 De definitieve stemverhouding voor 2021 wordt nog doorgerekend. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de 

OOV 
component, subcluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, en de 
belastingcapaciteit per gemeente. 
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Daarnaast zijn er op basis van de historie een aantal uitgangspunten/afspraken voor deze 

samenstelling:  

- Alle driehoeken in de regio worden vertegenwoordigd. De voorkeur hiervoor gaat uit naar 

een burgemeester met een definitieve benoeming (geen waarnemer).   

- Het is logisch dat de voorzitters van de adviescommissies (Basisvoorziening & Fysieke 

Veiligheid en Zorg & Veiligheid) in het DB zitten.  

- Het streven is om in ieder geval een burgemeester van één ‘kleinere’ gemeente in het DB 

te hebben.   

 

Voorstel  

Vanwege de komst van de nieuwe burgemeester in Alkmaar en daarmee een nieuwe voorzitter van 

de veiligheidsregio is het onwenselijk om al voor te sorteren op het scenario vanaf 1 januari 2022; 

hier is zijn of haar inbreng/initiatief voor nodig. Om deze reden wordt nu ingegaan op een oplossing 

voor de periode tot 1 januari 2022.  

 

Voorgesteld wordt om de volgende gemeenten zitting te laten hebben in het dagelijks bestuur tot 1 

januari 2022: Alkmaar (18), Hoorn (10), Den Helder (9), Heerhugowaard (7).      

Hierbij een gemeente tot 5 stemmen: Castricum (5), Koggeland (4), Drechterland (3), Enkhuizen (3), 

Heiloo (3) (afhankelijk van waarnemer of niet), Langedijk (3), Opmeer (2) of Stede Broec (2).   

Gemeenten Percentage 

gemeentelijke 

bijdrage 2021 

Aantal 

stemmen 

Alkmaar 18,00% 18 

Bergen NH 5,44%  5 

Castricum 4,82%  5 

Den Helder 8,82%  9 

Drechterland 2,65% 3 

Enkhuizen 2,73% 3 

Heerhugowaard 7,41%  7 

Heiloo 3,02%  3 

Hollands Kroon 8,12%  8 

Hoorn 9,74% 10 

Koggenland 3,57%  4 

Langedijk 3,33%  3 

Medemblik 6,43%  6 

Opmeer 1,50%  2 

Schagen 7,78%  8 

Stede Broec 2,49%  2 

Texel 4,12%  4 

Totaal 100% 100 
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Voor de continuïteit is het voorstel dat Burgemeester Van Kampen, ondanks dat zij dan geen DB-lid 

is, haar portefeuille Financiën (en Omgevingswet) behoudt tot in ieder geval 1 januari 2022. 

Afgesproken wordt dat Burgemeester Van Kampen aanschuift bij DB vergaderingen waarin financiële 

zaken besproken worden.  

 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 

-De volgende samenstelling van het dagelijks bestuur tot 1 januari 2022:  

Alkmaar (18), Hoorn (10), Den Helder (9), Heerhugowaard (7), vacature.    

-Het openstellen van een vacature voor het DB-lidmaatschap voor een gemeente tot 5 stemmen:  

Castricum (5), Koggeland (4), Drechterland (3), Enkhuizen (3), Heiloo (3) (afhankelijk van waarnemer 

of niet), Langedijk (3), Opmeer (2) of Stede Broec (2).   

-Het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit door burgemeester Van Kampen te vragen haar  

portefeuille Financiën te laten behouden en haar te vragen bij DB-vergaderingen aan te sluiten 

wanneer financiële onderwerpen geagendeerd zijn.  

 

Vervolgproces  

- Wanneer het AB instemt met het hierboven uitgewerkte voorstel zal de vacature voor het DB-

lidmaatschap worden opengesteld voor de burgemeesters van gemeenten tot 5 stemmen: Castricum 

(5), Koggeland (4), Drechterland (3), Enkhuizen (3), Heiloo (3) (afhankelijk van waarnemer of niet), 

Langedijk (3), Opmeer (2) of Stede Broec (2).   

De belangstelling kan kenbaar worden gemaakt aan de heer Nieuwenburg, zoals ook beschreven in 

de procedure in de portefeuilleverdeling.  

-Vanaf 8 april 2021 zal in de nieuwe samenstelling worden vergaderd.  

-Parallel aan dit proces loopt de sollicitatieprocedure voor de verschillende vrijgekomen portefeuilles. 

Het is wenselijk om een koppeling te houden tussen het DB-lidmaatschap en het voorzitterschap van 

de commissie Basisvoorziening & Fysieke Veiligheid.   

-Wanneer de nieuwe burgemeester in Alkmaar / voorzitter VR geïnstalleerd is, kan het gesprek 

gestart worden over de gewenste samenstelling van het DB na 1 januari 2022. De fusie van de 

gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk & Waard en daarmee het vertrek van de 

heer Blase als DB-lid, zal daarin worden meegenomen.  

 

 


