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Nr." Onderwerp 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Afwezig zijn de heren Roemer en Wortelboer. 

De agenda wordt vastgesteld. 

2 Mededelingen 

De heer Nieuwenburg loopt de wisselingen in de portefeuilleverdeling van het algemeen 

bestuur door: 
De heer Pijl als lid van het Dagelijks Bestuur, voorzitter commissie 
Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid en lid van de Bestuurlijke 
Adviescommissie GHOR. Zijn lidmaatschap van de auditcommissie komt 
hiermee te vervallen. 
Mevrouw Van Kampen als bestuurlijke trekker van Nieuwe Crisistypen. Als 
onderdeel van deze portefeuille zal Mevrouw Van Kampen ook lid worden van 
de commissie B&FV. 
Mevrouw Bonsen en Van Dam als portefeuillehouders Brandweer 360. 
Vanwege de omvang van deze portefeuille is het voorstel twee 
portefeuillehouders te benoemen. Als onderdeel van deze portefeuille zal 
mevrouw Bonsen, mevrouw Kompier kunnen waarnemen in haar rol als lid 
BAC Brandweer/ Brandweerkamer. Mevrouw Van Dam zal deze portefeuille 
vervullen in de commissie B&FV. 

- Mevrouw Kompier zal de samengestelde portefeuille Brandweerkamer / BAC 
Brandweer op zich nemen. Daarnaast is het voorstel dat zij zitting neemt in de 
Algemene Ledenvergadering van de brandweerschool. 

- De heer De Boer als portefeuillehouder bevolkingszorg. De heer Wortelboer 
zal de rol van plaatsvervanger op dit dossier vervullen. 
De heer Streng zal de heer Pijl vervangen als lid van de auditcommissie, 
hierdoor blijven alle subregio's vertegenwoordigd. 

Het overzicht wordt nogmaals verstuurd aan alle leden van het algemeen bestuur. 

Mevrouw van Dam vraagt om na te denken over plaatsvervangers van DB-leden. Dit 

vanwege het borgen van kennis en continuïteit. De heer Nieuwenburg neemt de 

suggestie van mevrouw van Dam mee naar de volgende DB-vergadering. 

De heer Nieuwenburg heeft een mededeling over de taakinvulling van de directie 

veiligheidsregio: De afgelopen weken is de procedure doorlopen voor de werving en  
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selectie nieuw directeur veiligheidsregio. De procedure van de directeur veiligheidsregio 
heeft niet geleid tot een geschikte kandidaat op dit moment. Er is voor gekozen om de 
procedure van de werving en selectie tijdelijk stop te zetten. De verwachting is dat op dit 
moment te weinig goede kandidaten conform het vastgestelde functieprofiel beschikbaar 
zijn voor de openstaande vacature. Gelet hierop is besloten om niet direct de procedure 
weer op te starten, maar dit door te schuiven tot in september 2021. Op dat moment kan 
dan ook de nieuwe voorzitter veiligheidsregio (mevrouw Schouten) hierbij betrokken 
worden. Er is kritisch gekeken voor noodzakelijke continuïteit dat in de zomer 
gewaarborgd wordt bij het vertrek van Martin. In de tussentijd worden de taken van de 
directeur veiligheidsregio / RAV bestuurder op een andere manier opgevangen. De 
aansturing van de taken van de veiligheidsregio (inclusief Ambulancezorg en 
Meldkamer) vallen tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van de heer Taneja. De 
komende weken wordt verder met het management van de betreffende 
organisatieonderdelen besproken op welke wijze dit goed ingevuld kan worden. De 
taken met betrekking tot de rol van plv. directeur Publieke Gezondheid worden door de 
heer Paulina en zijn directieteam tijdelijk ingevuld. Voor de juiste invulling van de taken 
wordt dan vervolgens een voorstel voorbereid voor het dagelijks bestuur, wat vervolgens 
ook met u als algemeen bestuur besproken zal worden. 

De heer Smeekes heeft een mededeling over de ambulancecapaciteit  
De heer Smeekes heeft in de vorige AB-vergadering medegedeeld dat er een 
aanzienlijke uitbreiding op het budget is voor de ambulancecapaciteit het komend jaar. 
Per 1 juni worden de ambulancecapaciteit versterkt door middel van 7 extra diensten die 
ingevuld worden in Den Helder. Tevens zijn er op Texel zijn 2 extra diensten bij 
gekomen. Volgende stap van uitbreiding is voorzien in september. In het lokaal overleg 
met zorgverzekeraars zijn er veel complimenten geweest omtrent het op tijd rijden. 
Ondanks het feit dat de ambulancezorg belast was in het 1 ste  kwartaal van dit jaar is het 
toch gelukt om 93,9 procent op tijd te rijden. De prestatie voor spoedeisende hulp 
hebben niet geleden onder de belastbaarheid. 

De heer Taneja heeft een mededeling over de ontwikkelingen rondom de omgevingswet 
Zoals afgesproken in de vorige AB-vergadering is er een ambtelijke dialoog geweest 
met de gemeenten (ambtenaren OOV, RO/Ruimte, VTH, projectleiders 
/programmamanagers Omgevingswet). 

Op basis daarvan is in beeld gebracht wat de behoefte van de gemeenten is aan 
ondersteuning op het gebied van risicobeheersing voor de periode 2022-2023. 

Daaruit blijkt dat de activiteiten op het gebied van omgevingsveiligheid niet 
georganiseerd kunnen worden vanuit één standaard afspraak; maatwerk is hierbij 
nodig. Zeker ook omdat de wetgever dit juist bedoeld heeft binnen de werking van de 
Omgevingswet. Bij het omzetten van deze gemeentelijke behoeften naar een 
uitvoeringsvoorstel is het de uitdaging zowel recht te doen aan het gevraagde 
maatwerk als ook eenduidige samenwerkingsafspraken te maken voor efficiënte 
bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt de dienstverlening op het gebied van 
omgevingsveiligheid vorm te geven door middel van collectieve 
samenwerkingsafspraken met dienstverlening op maat voor de uitvoering. Deze laatste 
zijn gevat in werkafspraken per gemeente (een ureninzet op jaarbasis en 
kwaliteitseisen per activiteit). De uitwerking hiervan komt terug in het DB van 9 juni, 
daarna kan het voor zienswijzen richting de gemeenteraden en vervolgens (hopelijk) 
finale vaststelling in het AB van 1 oktober. 
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De heer Mans vult de heer Taneja aan dat de invoeringsdatum omtrent de 
omgevingswet verschoven is. Ook zijn er een aantal voorwaarden gesteld omtrent de 
omgevingswet. In het najaar zal er besproken worden of de voorwaarden kunnen 
worden ingevuld. 

De heer Uitdehaag meldt dat er daarom is gestart met een dialoog tussen de 

veiligheidsregio en gemeenten. Om te voorkomen dat de veiligheidsregio een jaar lang 

met gemeente in onderhandeling moet en dat er bij nader inzien bepaalde diensten te 

veel of te weinig worden afgenomen. 

Mevrouw Van Dam heeft een vraag omtrent de begrotingswijziging. Indien de 

omgevingswet door middel van een begrotingswijziging zou realiseren, dan zou dat een 

financiële consequenties moeten hebben. Mevrouw van Dam vraagt om zorg en 

aandacht voor de juiste procedure. 

De heer Nieuwenburg deelt mee dat er een opname van de AB-vergadering wordt 

gemaakt en gedeeld met het Noord-Hollands Dagblad, op hun verzoek. 

3 Vaststelling verslag vergadering 5 maart 2021 

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van de vergadering van 5 maart 2021 vast. 

5 Procedurevoorstel aanbesteding accountantscontrole 2021-2024 

De heer Mans geeft een toelichting vanuit de auditcommissie: 

De auditcommissie heeft zich gebogen over het voorstel. De auditcommissie kan zich 

vinden in de procedurevoorstel voor de selectie van de nieuwe accountant en adviseert 

positief hierin. De auditcommissie constateert dat er op een goede wijze met positieve 

resultaat een spannend en druk jaar afsluiten. De heer Mans bedankt de medewerkers 

van de veiligheidsregio voor hun inzet het gedurende afgelopen jaar. 

Het algemeen bestuur stelt het procedurevoorstel vast. 

5 Controleprotocol Accountantscontrole 2021-2024 

De heer Mans geeft een toelichting vanuit de auditcommissie: 

De auditcommissie heeft zich gebogen over het voorstel. De auditcommissie adviseert', 

positief over de controleprotocol. De auditcommissie stelt voor om als adviesorgaan de 

rechtmatigheidsverantwoording van de veiligheidsregio rond te hebben. De 

rechtmatigheidsverantwoording gaat binnenkort veranderen. Om de auditcommissie 

een adviesrol te geven op dit specifieke punt zal er binnenkort een voorstel gedaan 

worden richting het AB en DB. 

Mevrouw van Kampen dankt de auditcommissie voor de beantwoording en voor de steun 

vanuit het AB. Mevrouw van Kampen geeft aan dat het terecht is dat de auditcommissie 

om een positie vraagt ten aanzien van de rechtmatigheid. 

De heer Uitdehaag vraagt of er gekeken kan worden naar de regelingen, zodat dit punt 

ook meegenomen kan worden. 

De heer Nieuwenburg dankt voor de suggesties. 

Het algemeen besluit conform voorstel: 
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De voor lter, 

J. Nieuwe urg 

 

-Het "Controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2015-2018" 

in te trekken 

-Het Controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2021-2024 

vast te stellen. 

6 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Dit jaar wordt er gewerkt aan een crisisplan dat gebaseerd is op boven regionale 
afstemming met de veiligheidsregio's Kennemerland en Zaanstreek Waterland, 

constellatie en NW3. Tevens is het van belang om de regio overschrijdende crisis het 

hoofd te kunnen bieden. Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen is het bestaande 

CPR geactualiseerd. 

Het algemeen bestuur stelt het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord vast. 

7 Rondvraag 

Mevrouw Kompier vraagt zich af er niet proactief gereageerd moet worden vanuit de 

Veiligheidsregio op het onderwerp taakdifferentiatie. Ondanks het traject zorgvuldig is 

doorlopen is het onderwerp taakdifferentiatie onverwacht in het nieuws gekomen. 

De heer Taneja beantwoord de vraag van mevrouw Kompier: 

Er is een ronde tafel bijeenkomst door de Tweede Kamer georganiseerd. De vraag is 

als er een pakket met vier bouwstenen wordt ingevoerd wat dit met de bereidheid van 

de vrijwilliger doet. Indien het pakket wordt ingevoerd overweegt 15 procent van de 

vrijwilligers te stoppen. Er is draagvlak voor bouwsteen 1. Tevens ligt de brief bij de 

formateur. 

8 Sluiting 

Er wordt afscheid genomen van de heer Romeyn. 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur. 

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

Holland Noord op 9 juli 2021. 
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