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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom voor de heer Voskuil, de nieuwe burgemeester van Bergen. Het
is zijn eerste keer bij deze AB-vergadering.
De heren Van Zuijlen en Groenewegen zijn afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.

2

Mededelingen
De heer Mans heeft een mededeling over het proces met betrekking tot de financiering
op het gebied van risicobeheersing.
Afgelopen DB vergadering van 9 september j.l. is er geen overeenstemming bereikt
over de financiering van risicobeheersing. Wel zijn er procesafspraken gemaakt om te
komen tot overeenstemming. In het DB van 4 november 2021 zal een nieuw voorstel
worden voorgelegd. De komende tijd zal gebruikt worden om het voorstel met
gemeenten af te stemmen voor agendering op het DB.
De heer Wortelboer heeft een mededeling over de Regiovisie mentaal welzijn in de
wijk.
Deze regiovisie is gemaakt door de stuurgroep personen met onbegrepen gedrag. Het
is een brede zienswijze op hoe we inwoners kunnen helpen om duurzaam grip te
krijgen op hun mentale situatie. Deze regiovisie is vastgesteld in de commissie Zorg &
Veiligheid. Het verzoek is deze in uw gemeenteraad te bespreken. Een delegatie van
de stuurgroep kan, indien gewenst, de visie toelichten. De heer Wildoër (voorzitter
stuurgroep) is het aanspreekpunt daarvoor.
Mevrouw van Dam heeft een opmerking over de regiovisie mentaal welzijn in de wijk.
Mevrouw van Dam is heel tevreden over de regiovisie. Mevrouw Van Dam vraagt wel
aan de stuurgroep om aandacht te besteden aan de complexe casussen waarin
mensen niet geholpen willen worden. De heer Wortelboer neemt de vraag van
mevrouw Van Dam mee naar het overleg.
Mevrouw Van Kampen heeft een mededeling over de gunning van de
accountantsopdracht.
Na een gedegen aanbestedingsprocedure is de accountancydienstverlening voor de
veiligheidsregio gegund aan Verstegen Accountants. Per mail is gevraagd om in te
stemmen met de accountant voor de komende periode. Deze instemming voor de
overeenkomst wordt ook formeel in de vergadering van het AB van 3 december
bekrachtigd.
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Mevrouw Van Kampen heeft ook een mededeling over de laatste stand van zaken met
betrekking tot de asielopvang.
De nood voor plekken voor asielopvang is heel hoog. Het Rijk, COA en de betrokken
ministeries zijn op dit moment bezig met asielopvang. Op 1 november 2021 moet voor
4000 mensen huisvesting gevonden worden. Veel statushouders zitten nog in de
asielzoekerscentra, die al behoorlijk vol zitten. De statushouders horen een plek te
krijgen in woningen, maar vanwege het tekort aan woningen in de gemeenten wonen
de statushouders nog in de asielzoekerscentra. Gemeente Den Helder,
Heerhugowaard, Alkmaar bieden een helpende hand. Vooralsnog is dit probleem dan
niet opgelost. Mevrouw Van Kampen vraagt om te helpen met noodopvang door
middel van statushouders onder te brengen in hotels, vakantieparken en andere grote
gebouwen tijdelijk in te richten voor huisvesting voor deze personen. Als we dat
nationaal gezien niet redden dan krijgen we vreselijke scenario’s met crisisopvang.
Mevrouw Van Kampen doet nogmaals een oproep om een helpende hand te bieden.
Mevrouw Van Dam vraagt of er een tijdsspanning zit om de huisvesting binnen een
termijn te behalen. Mevrouw Van Kampen beantwoord de vraag van Van Dam dat het
huisvesten van statushouders zo snel mogelijk moet plaatsvinden.
Mevrouw Van Kampen heeft ook een mededeling over de verdeling van de extra
middelen handhaving CoronaToegangsbewijs.
Het kabinet heeft middelen toegekend ter ondersteuning van de naleving van de
controleplicht van het CoronaToegangsBewijs. Voor onze regio is dat in totaal 1,7
miljoen. Dit budget wordt verdeeld volgens onze huidige verdeelsleutel. Volgens de
regels die beschreven staan in de brief vanuit de minister kan het geld ingezet worden.
De burgemeesters zijn hierover via de mail geïnformeerd. Ook de ambtenaren o.a.
financieel adviseurs zijn hierover geïnformeerd. De heer Blase vraagt zich af of de
verantwoording trapsgewijs wordt gedaan via de veiligheidsregio.
Mevrouw Van Kampen geeft antwoord op de vraag van de heer Blase dat de
verantwoording vanuit de veiligheidsregio wordt georganiseerd. Hiervoor worden de
ambtelijke contacten gelegd. Mevrouw Schouten geeft aan dat de veiligheidsregio
zorgt voor de afstemming tussen de verschillende controles die bij de financiële
afdelingen van de gemeenten plaatsvinden om te zorgen dat daar één lijn in komt.
De heer De Boer deelt mee dat het Veiligheidsberaad op maandag 4 oktober heeft
ingestemd met de instelling van een stuurgroep Uniform kwaliteitsniveau
bevolkingszorg. De opdracht is te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau
voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie).
Over de brief ‘Afronding van de taakdifferentiatie en vervolgopdracht.’
De opdracht van de denktank is afgerond, het Veiligheidsberaad heeft de danktank
decharge verleend. Daarnaast kunnen de eerste stappen gezet worden voor
bouwsteen 1, waarvoor bij voorzitters en vrijwilligers draagvlak gevonden is. Het
grootste deel van het rapport taakdifferentiatie wordt geparkeerd. Het voorstel is om
bouwsteen 1 te faseren en tegelijkertijd te kijken welke zaken daaraan toegevoegd
kunnen worden om de brandweer toekomstbestendiger te maken. Dit alles gebeurt
door nieuwe stuurgroep. De brief is behandeld in de commissie Basisvoorziening en
Fysieke Veiligheid. De heer Pijl licht toe dat er onderzocht wordt wat dit voor de
veiligheidsregio betekent.
Burgemeester Nieuwenburg voegt toe dat het van belang is dat er vanuit de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangegeven wordt dat er ingestemd kan worden
met bouwsteen 1. Onlangs is er gesproken over de financiële voorwaarden, maar er is
geen mogelijkheid dat vooruitgelopen kan worden met de uitwerking van de overige
bouwstenen als er vanuit het Rijk niet gecompenseerd wordt voor de kosten hiervan.
De heer Uitdehaag sluit zich aan bij de heer Nieuwenburg.
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De brief ‘Informatie verbeterplan ICT meldkamers’ wordt voor kennisgeving
aangenomen.
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Vaststelling verslag vergadering 9 juli 2021
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 9 juli 2021 vast.
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Uitwerking taakstelling 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
Mevrouw van Kampen licht toe dat er tijdens de dialoogsessie op 25 augustus j.l.
met het algemeen bestuur gesproken is over de invulling van de taakstelling 2022.
De invulling van de taakstelling 2022 wordt in deze AB-vergadering voorgelegd en om
te komen tot de invulling voor 2023 ligt een procesvoorstel voor.
Mevrouw Bonsen-Lemmers brengt in herinnering dat zij tijdens de bestuurlijke
dialoogsessie opmerkingen heeft gemaakt over de invloed die de bezuinigingen die
vrijwilligers gaan raken, zoals de bezuiniging op de bijdrage aan de
personeelsvereniging en de stomerijkosten, mogelijk hebben op de motivatie van de
brandweervrijwilligers. Ook geeft zij aan zich zorgen te maken over dat mogelijk niet
goed overzien wordt wat de impact is van de aansturingswijziging van vier posten door
één postcommandant in plaats van twee postcommandanten. Mevrouw van
Dam herkent zich in de bedenkingen van mevrouw Bonsen-Lemmers.
De heer Taneja geeft aan dat er organisatiebreed is gekeken naar mogelijkheden om te
bezuinigen. Deze maatregelen raken vooral de brandweer en dat heeft te maken met
het feit dat de brandweer de grootste bijdrage van de gemeenten ontvangt. De heer
Taneja geeft een toelichting op de impact van de maatregelen die mevrouw BonsenLemmers onder de aandacht brengt. Hij geeft aan dat bij de meeste posten al een
tijdje één postcommandant de vier posten aanstuurt. De bezuiniging betreft een
budget dat gereserveerd is voor een tweede postcommandant. Ook geeft hij aan dat
van de declaratie van de stomerijkosten in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt.
Betreft de bijdrage aan de personeelsvereniging licht hij de constructie nader toe.
Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om hun vergoeding van €100,-, die los staat van
vergoedingen die die brandweervrijwilligers krijgen voor oefening en uitruk, als zijnde
contributie door te storten aan de personeelsvereniging waar de vrijwilliger lid is.
De Veiligheidsregio
verdubbelt het
bedrag
van €100,- dat
de
brandweervrijwilligers in de personeelsvereniging storten. Deze bijdrage aan de
personeelsvereniging wordt verlaagd van €100,- naar €75 euro. In de
meeste andere regio’s is een bedrag van €50,- euro gangbaar.
De heer Streng vindt het korten op de bijdrage aan de personeelsverenigingen een
verkeerde keuze. Hij stelt voor het voorstel in stemming te brengen zonder de maatregel.
Hij krijgt bijval van een aantal burgemeesters. Er wordt unaniem besloten dat dit
amendement in stemming kan worden gebracht.
Er wordt een aantal stemverklaringen gegeven. Mevrouw van Dam en de heer Streng
geven aan begrip te hebben voor de voorgestelde bezuinigingen, met uitzondering van
het versoberen van de bijdrage aan de personeelsvereniging. De heer Blase geeft als
stemverklaring dat hij wil benadrukken dat wanneer hij dit amendement niet steunt, dit
niet betekent dat hij niet achter de vrijwilligers staat.
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Op verzoek van de voorzitter duidt de heer Taneja de consequenties van instemmen
met het amendement voor de dekking van 2022. De bezuiniging van de maatregel die
betrekking heeft op de bijdrage aan de personeelsvereniging gaat over een
totaalbedrag van €75.000. Dit zal dan in mindering worden gebracht van het bedrag €
684.113,-. Dit is een ander bedrag dan eerder met de raden is gecommuniceerd.
De heer Uitdehaag geeft voor de stemming op de inhoud van het amendement een
stemverklaring, namelijk dat de beantwoording op de vragen door de heer Taneja hem
overtuigd hebben en dat hij de brandweervrijwilligers een warm hart toedraagt. Wanneer
de Ondernemingsraad instemt, gaat de heer Uitdehaag hierin mee.
De voorzitter gaat over tot stemming over de inhoud van het amendement: het
voorliggende voorstel, zonder de maatregel tot het versoberen van de bijdrage voor
iedere vrijwilliger aan de brandweer /personeelsvereniging van € 100,- naar € 75,- per
jaar. De burgemeesters brengen hun stem uit. Er zijn 25 van de 97 (gewogen) stemmen
voor het amendement. Hiermee behaalt het geen meerderheid en wordt het niet
aangenomen.
Het algemeen besluit unaniem uiteindelijk conform voorstel:
1. In te stemmen met de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen (€ 675.887) t.b.v.
de opgelegde taakstelling 2022.
2. In te stemmen met het geschetste procesvoorstel om te komen tot
de
bezuinigingstaakstelling voor 2023 (€ 684.113).
3. De gemeenteraden te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Gemeenten
Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
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Fotomoment AB

6

Rondvraag
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De heer de Boer vraagt of de tijden van de AB-vergaderingen aangepast kunnen worden
van 09.15 tot 12.00 uur naar 10.00 tot 12.00 uur.
Het algemeen bestuur stemt in met deze aanpassing.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord op 3 december 2021.

De voorzitter,
A. Schouten
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