Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

9 juli 2021

Tijd

09.15.00- 12.00 uur

Locatie

Microsoft Teams / Openbare gedeelte in de Persruimte, De Hertog

Voorzitter

Jan Nieuwenburg

Status

Definitief verslag

Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom voor de heer van den Hengel en mevrouw van Schouten.
Ook een welkom aan de heer Groenewegen. Hij vervangt voorlopig de heer Van
Griensven die toegevoegd is aan de eenheidsleiding NHN van de politie.
Afwezig zijn de heer Paulina en mevrouw Tan Bruggencate.
De agenda wordt vastgesteld.

2

Mededelingen
De heer Nieuwenburg heeft een mededeling over de benoeming van mevrouw
Schouten.
Indien er geen bezwaar is vanuit het AB wordt de formele procedure om burgemeester
Schouten te benoemen tot voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
opgestart en zal zij tot de officiële benoeming bij koninklijk besluit rond is
plaatsvervangend voorzitter zijn.
De heer Nieuwenburg geeft een terugkoppeling van het Veiligheidsberaad van 11
juli 2021.
De heer Nieuwenburg doet een mededeling over plaatsvervangers van leden van
het dagelijks bestuur.
Naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Van Dam heeft het dagelijks bestuur
gesproken over de mogelijkheid om plaatsvervangers aan te wijzen om hen te
vervangen bij afwezigheid. Afgesproken is dat indien er iemand niet aanwezig is, dat er
geen vervanging is. Vervanging is in strijd met het kader vanuit de wet
gemeenschappelijke regeling dat het DB niet meer dan de helft van de stemmen van
het AB mag hebben.
De heer Taneja heeft een mededeling over de rol van de plv. regionaal
brandweer.
De meerderheid van de Veiligheidsregio’s kennen de rol van plaatsvervangend
commandant. Dit is een rol die toegekend wordt voor een bepaalde periode aan een
teamcommandant. De plv. regionaal commandant brandweer kan dan de rol van
regionaal commandant brandweer overnemen bij diens afwezigheid. Dit is een rol die
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ook wilt toevoegen aan één van de
teamcommandanten.
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Mevrouw Kompier heeft een mededeling over Werkgeversvereniging
samenwerkende Veiligheidsregio’s.
Op 5 maart 2021 is er ingestemd met het oprichten van de werkgeversvereniging
samenwerkende Veiligheidsregio’s. Per 21 mei jl. is de vereniging officieel opgericht.
Inmiddels is er ook een bestuur actief. Daarnaast zal er vanaf januari 2022 formeel
vanuit deze werkgeversvereniging worden onderhandeld.
Mevrouw Van Kampen heeft een mededeling over de clusterbuien van afgelopen
periode en de rol van het Hoogheemraadschap hierin.
Op 19 juni is er tijdens de clusterbuien geconstateerd dat het Hoogheemraadschap
slecht te bereiken was. In de communicatie waren zij niet aanwezig, de opschaling was
heel erg laat, de calamiteitentelefoon was heel slecht bereikbaar, communicatie naar
gemeentes toe was zorgelijk. Tevens was de verbinding met de Hoogheemraadschap
niet zichtbaar. Dit is vrij ernstig aangezien we niet weten wanneer de volgende
clusterbui zich aandient. N.a.v. deze zorg vraagt mevrouw Van Kampen om met elkaar
een onderzoek te verrichten om de volgende clusterbuien intelligenter op te vangen
met elkaar.
Het waterbeheer is in de ‘warme’ fase primair de verantwoordelijkheid van het
Hoogheemraadschap. Als veiligheidsregio wordt er tijdens crises vertrouwd op de
inhoudelijke expertise en aanpak van onze partners. We moeten de verantwoording
vanuit het Hoogheemraadschap afwachten. Het Hoogheemraadschap zal dit uitgebreid
evalueren op zowel het interne proces door een waterexpert als het externe proces
door het COT. (Het Hoogheemraadschap verwachten deze evaluatie na 1 september
af te ronden.) Laten we vooral leren van dit incident, want door klimaatverandering zal
dit vaker gaan voorkomen.
De heer Uitdehaag vraagt om niet alleen te evalueren, maar ook om een dialoog aan
te gaan omtrent de klimaatverandering. De heer Uitdehaag voorziet dat er in
klimaatsverandering ook een structureel vraagstuk zit. Tevens vraagt de heer
Uitdehaag om constructieve gesprekken aan te gaan met de Veiligheidsregio,
Hoogheemraadschap en gemeenten.
De heer Nieuwenburg geeft aan dat dit onderwerp aangemerkt is als nieuwe crisistype
in het beleidsplan. Het zal de aandacht krijgen.
Mevrouw Van Kampen heeft ook een mededeling over de aanbesteding van de
accountant.
Onlangs heeft het algemeen bestuur een aantal kaders aangegeven op basis waarvan
de Veiligheidsregio een nieuwe accountant kan gaan aantrekken de komende vier á 5
jaar. De procedure van een nieuwe accountant is bijna rond. Momenteel is er één partij
naar voren gekomen waarmee wij graag verder willen, het bedrijf genaamd Verstegen
accountant in Dordrecht. Er wordt in de eerstvolgende AB vergadering een voorstel
ingediend om deze accountant voor de komende periode bij ons in te huren.
De heer Mans heeft een mededeling over het proces inzake taken
risicobeheersing / omgevingswet.
Ten aanzien van de risicobeheersing en omgevingswet heeft de heer Mans de
volgende mededeling:
Er is ambtelijk en bestuurlijk een ronde gemaakt om tot een collectieve meerjaren
overeenstemming te komen. Inmiddels zijn er 14 van de 17 gemeenten tot een
afspraak gekomen. Met ingang van 1 januari 2022 gaan de afspraken in dat uit een
collectieve ondergrens voor maatwerkpakket bestaat. Met drie gemeenten is er nog
geen overeenstemming, althans niet in voldoende mate. In augustus wordt er nog een
ronde gemaakt in de drie gemeentes om tot een overeenstemming te komen, zodat er
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een uiteindelijk een voorstel kan worden ingediend in de DB-vergadering van 9
september. Het voorstel kan vervolgens weer door naar de vergadering van het
algemeen bestuur eind dit jaar. Streven is om dit proces op 1 januari afgerond te
hebben.
Mevrouw Van Dam geeft aan dat ze in de commissie informatieveiligheid zit. Ook heeft
zij namens het RBOP ook deze portefeuille onder haar hoede. Mevrouw Van Dam
vraagt om extra versterking op dat onderdeel.
Mevrouw Kompier meldt dat er naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries
morgen in het NRC Handelsblad om een eerste oproep van een aantal collega’s wordt
gevraagd. Mevrouw Kompier kreeg een verzoek of daarbij een aantal collega’s zou
willen aansluiten. Mevrouw Kompier stelt voor om nadere informatie via de
gezamenlijke app te sturen.

3

Vaststelling verslag vergadering 27 mei 2021
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 27 mei 2021 vast.

4

Rampenbestrijdingsplannen luchtvaart en Gasinstallaties
Het algemeen bestuur stelt het voorstel van de Rampenbestrijdingsplannen Luchtvaart
en Gasinstallaties vast.

5

Jaarrekening 2020, begroting 2022 en deelname stichting FLO ambulancediensten
De heer Mans meldt dat de auditcommissie op 2 juli jl. is bijeengekomen. De commissie
heeft gesproken met de portefeuillehouder financiën omtrent de jaarrekening 2020 en
begroting 2022, deelname aan de stichting FLO en de bestuursrapportage.
De auditcommissie neemt kennis van de overwegend positieve zienswijzen van de
gemeenteraden op de jaarrekening 2020 en de goedkeurende accountantsverklaring op
het gebied van getrouwheid en regelmatigheid op de jaarrekening 2020. De
auditcommissie uit zijn complimenten over de positieve afsluiting van het bijzonder
uitdagende jaar en dankt de medewerkers van de veiligheidsregio voor de resultaat en
de wijze waarop de boekhouding op orde is.
Ten aanzien van de begroting 2022 constateert de commissie de knip die in de
taakstelling is gemaakt voor 2022 en 2023. De voorgestelde bezuinigingen voor 2022
zijn efficiencymaatregelen. In dat kader staat de auditcommissie positief tegenover de
extra bestuurlijke dialoog die is gepland op 25 augustus a.s. om de haalbaarheid en
invulling van de taakstelling met elkaar te bespreken.
De auditcommissie adviseert om het voorstel voor invulling van de taakstelling 2023
samen met de kadernota te laten vallen. De kadernota zal vóór 15 december 2021
afgerond moeten zijn.
De auditcommissie vraagt aandacht voor de risico’s die uitstel van de omgevingswet met
zich mee kan brengen. Door dit tijdig in te vullen komen we tot een invulling van de
omgevingswet. De omgevingswet is opgeschorst tot 1 juli 2023, vooralsnog zullen de
voorbereidingen rondom de omgevingswet doorgaan.
Mevrouw Van Kampen dankt de auditcommissie voor de zorgvuldige afweging die
gemaakt is ten aanzien van de jaarstukken. Ook complimenten voor de opstellers van
deze jaarrekening en de organisatie. Omdat we in een bijzonder jaar te maken hebben
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gehad met wisselende activiteiten en daardoor ook te maken hebben met een onrustig
jaarrekening. Mevrouw Van Kampen uit haar complimenten aan de heer Smeekes dat
het financieel gezien goed is gekomen met de ambulancezorg. Voor wat betreft de
begroting 2022 is er zorg ontstaan bij individuele gemeenten over de taakstelling. Voor
de begroting 2022 hebben de raden het bedrag ingeboekt.
De heer Uitdehaag merkt dat er een financiële discussie wordt gevoerd met elkaar. De
heer Uitdehaag vraagt het dagelijks bestuur om een procesvoorstel omtrent financiën te
agenderen in het algemeen bestuur.
Mevrouw Van Kampen beantwoordt de vraag van de heer Uitdehaag dat de
Veiligheidsregio ander halfjaar van te voren de kadernota moet overleggen bij de raad.
Vervolgens wordt gewerkt volgens de afgesproken uitgangspunten om met elkaar tot
een effectieve invulling te komen.
De heer Nieuwenburg sluit zich aan bij mevrouw van Kampen.
De heer Uitdehaag is van mening dat als er een bezuinigingsvoorstel ingediend wordt
er ook nagedacht wordt over de taken. Nu is de vraag of gemeenten überhaupt willen
bezuinigen.
Mevrouw Van Dam vraagt om heldere afspraken rondom de begroting 2023. De
begroting 2023 wordt besproken op 25 augustus 2021 om tot de conclusie te komen of
er 1,5 procent op de taken bezuinigd kan worden. Mevrouw Van Dam is van mening dat
geen taakstelling ook tot de mogelijkheden behoord en vraagt of dit bij andere collega’s
ook zo is.
Mevrouw Van Kampen beantwoordt de vraag van mevrouw van Dam.
De keuze om te bezuinigen gaat naar het algemeen bestuur en de individuele raad.
Indien er voor 2023 geen draagvlak is voor een taakstelling, dan zal deze niet worden
opgelegd.
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:
1. De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen.
2. Om het positieve resultaat ambulancezorg van € 603.000 als volgt te bestemmen:
• € 150.000 te verrekenen met het negatieve resultaat van 2019.
• € 453.000 te reserveren in de algemene reserve ambulancezorg.
3. Om het positieve resultaat op de overige programma’s van € 2.822.000 conform de
beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten.
4. Om de algemene reserve van de programma’s van de veiligheidsregio exclusief de
ambulancezorg € 451.000 terug te geven aan de gemeenten, zodat deze op het
afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt.
5. Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten tot deelname aan de Stichting
FLO Ambulancediensten.
6

Bestuursrapportage 2021-01
De heer Mans meldt namens de auditcommissie dat er kennis is genomen van de
bestuursrapportage 2021-01. De auditcommissie is positief over de bestuursrapportage
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2021-01. De auditcommissie heeft nagevraagd of er potentiële risico’s liggen. Dit ligt
vooral op het gebied van corona. Verwachting is dat dit net zoals vorig jaar
gecompenseerd wordt door het Rijk.
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:
1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2021 en het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) vast
te stellen op € nihil;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen
in de begroting 2021 en vast te stellen op € 256.000 positief;
7

Ontslagbesluit de heer Smeekes
Het algemeen bestuur stemt in om de heer Smeekes wegens pensionering eervol
ontslag te verlenen uit zijn functie als directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.

8

Presentatie ambulancehelikopter
De heer Smeekes geeft een presentatie over de ambulancehelikopter.

9

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

Sluiting
Er wordt afscheid genomen van de heren Smeekes en Rehwinkel.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord op 1 oktober 2021.

De voorzitter,
A. Schouten
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