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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.08 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 

ZAAKNUMMER  ZK20000030 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting van het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk vóór 1 maart hun zienswijze af. 

 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR2018) en de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN). 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. op de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio een positieve zienswijze af te geven, 

echter met de opmerking dat in de kadernota 2021 niet specifiek op de 

doelstellingen voor dat jaar wordt ingegaan. Verwacht wordt dat de VR NHN dit 

wel nader uitwerkt in de begroting 2021 en dat in deze begroting een overzicht 

van de bijdrage per deelnemer wordt opgenomen 

2. op de beleidsstukken het Regionaal risicoprofiel 2020-2021 en het Beleidsplan 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 een positieve zienswijze af te 

geven. 

   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door een zienswijze aan het bestuur van de VR NHN af te geven krijgt het bestuur richting 

van de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2021. 

 

ONDERBOUWING  Doelstelling 

De VR NHN richt zich op het verkleinen van de risico’s en het beperken van leed en schade 

bij incidenten. De adequate hulpverlening wordt aangeboden samen met partners, 

inwoners en ondernemers. 

 

Het doel moet bereikt worden door samenwerking. Niet alleen met gemeenten en partners, 

maar ook met inwoners en ondernemers. Samen aan de slag om te voorkomen, voor te 

bereiden, te coördineren en hulp te verlenen. 

 

Beleidsplan 2020 – 2023 
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In dit beleidsplan is beschreven welke veranderingen op de VR NHN afkomen en waar de 

VR NHN zich op moeten voorbereiden. Veranderingen beperken immers de doelstelling om 

risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. In de beleidsperiode zet de VR NHN 

een aantal nieuwe bewegingen in op het gebied van crisistypen, veilig leven, de toekomst 

van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. Het beleidsplan behelst de 

volgende onderwerpen: 

 

Zorg en veiligheid 

Dit is een commissie die lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid 

regionaal afstemt. De commissie wordt door de VR NHN ondersteund en vervult een 

coördineerde rol in de afstemming en de samenwerking. De commissie werkt op basis van 

vraag van de gemeenten die problemen niet op eigen schaal kunnen oplossen. De 

commissie adviseert, de gemeente besluit. 

 

Veilig leven 

Thuis voelen we ons veilig maar het is ook de plek waar de meeste ongelukken en branden 

zich voordoen. In de beleidsperiode wil de VR NHN een op maat gemaakte aanpak van val- 

en brandpreventie implementeren, waarbij ieder jaar drie gemeenten zich aansluiten. Met 

de gemeenten en partners wordt gekeken waar de behoeften liggen en op welke wijze 

ondersteuning kan worden gegeven. 

 

Voor aanpassingen in huis beschikt de VR NHN over middelen die zich richt op 

gedragsverandering. Verder biedt de VR NHN praktische handvaten, zoals woningchecks, 

campagnemateriaal, praktische tips, instructies voor aanpassingen en doorverwijzingen.  

 

Nieuwe crisistypen 

Deze hebben veelal impact op meerdere terreinen en organisaties. Gedacht wordt aan de 

gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, ontwikkelingen op het gebied van 

cyber, intensivering van het gebruik van de Noordzee. Deze leiden in de toekomst vaker tot 

incidenten, zijn veelal maatschappelijk ontwrichtend en hebben impact op meerdere 

terreinen. Ook hebben incidenten veelal een langere nasleep. Voorbereiding op deze 

nieuwe crisistypen vraagt om een flexibele organisatie die adequaat kan reageren. 

 

Brandweer 360 

Het is steeds moeilijker om nieuwe brandweermensen te werven. Dit door de vergrijzing, de 

afstand naar woning- werk, e.d. Technische innovaties, energietransitie en nieuwe 

crisistypen vragen om een heroverweging van risico’s, maatregelen en de daarbij 

behorende organisatiedoelstelling. De VR NHN werkt aan een nieuwe denkwijze over de 

doelen en taken van de brandweer. Er is al gestart met diverse experimenten die succesvol 

zijn en die dan ook structureel onderdeel worden van de brandweerorganisatie.  

 

Informatieveiligheid en automatisering 

Voor iedere organisatie is de  ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data 

steeds belangrijker. Ook de VR NHN met voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De 

VR NHN gaat daarom ook over naar een structurele bescherming van de automatisering en 
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Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, 

heeft de Veiligheidsregio nagedacht over de aanwezige risico’s in onze regio. In het 

regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in 

Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en 

wat de impact ervan zou zijn. 

 

Als de risico’s worden geplaatst op een schaal van waarschijnlijkheid en op een schaal 

van impact, vallen ze uiteen in vier categorieën: 

• Categorie A: Waarschijnlijk met grote impact 

• Categorie B: Onwaarschijnlijk met grote impact 

• Categorie C: Waarschijnlijk met beperkte impact 

• Categorie D: Onwaarschijnlijk met beperkte impact 

 

Op basis van de risico’s en hun indeling vindt de voorbereiding plaats en worden 

strategische keuzes gemaakt voor de risico- en crisisbeheersing. Om beter in te spelen op 

de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende 

risico’s leiden, wordt het risicoprofiel gehanteerd voor een periode van twee jaar. Zie 

onderstaande schema voor het overzicht van de categorieën en de risico’s. 

informatieveiligheid. 

 

 

Omgevingswet 

Samen met de GGD HN en de Omgevingsdienst NHN wordt een zorgvuldige implementatie 

van de Omgevingswet voorbereid. Er wordt een nieuw model voor de risicobeheersing 

ontwikkeld en de financiële gevolgen daarvan worden in beeld gebracht. 

 

Ambulancezorg 

In 2021 is de Wet ambulancevoorzieningen van kracht. Op grond daarvan krijgt de 

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) een vergunning voor onbepaalde tijd. Wel moet de 

RAV blijven investeren in een hoogwaardige ambulancezorg en nadrukkelijk inspelen op 

veranderende zorgvraag als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig blijven wonen. 

De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Ook is er een groot gebrek aan 

gespecialiseerde verpleegkundigen op de ambulance. 

 

Meldkamer 

Op 14 mei 2019 is de meldkamer Noord-Holland een feit en aangesloten op de ICT 

infrastructuur van de landelijk meldkamer samenwerking (LMS). In 2021 wordt ingezet op 

de verdere ontwikkeling van  meldkamer naar informatieknooppunt. 

 

Risicoprofiel  
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KANTTEKENINGEN  In de kadernota is niet specifiek ingegaan op de doelstellingen alleen voor het jaar 2021. De 

doelstellingen uit het beleidsplan belopen veelal meerdere jaren en zijn niet specifiek 

gericht op c.q. voor het jaar 2021. Aan de VR NHN moet het verzoek worden gedaan de 

doelstellingen voor het jaar 2021 meer specifiek in de begroting 2021 te benoemen. 

FINANCIËN  De meeste onderdelen onder het beleidsplan 2020 – 2023 zijn al financieel vertaald in de 

begroting. Wel wordt voor de Omgevingswet een nieuw financieel model op basis van de 

wettelijke rolverdeling ontwikkeld. Deze gevolgen zijn nog  niet meegenomen. Voor de 

Informatieveiligheid en automatisering is voor 2021 € 150.000 nodig. Dit is een wettelijke 

verplichting. 

 

De loon- en prijscompensatie is vastgesteld in overeenstemming met de in de FUGR2018 

opgenomen uitgangspunten. 

 

Op basis van de huidige informatie zal de gemeentelijke bijdrage in 2021 met ca. € 30.500 

toenemen. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing.. 
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Datum college: 14 januari 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Geen. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen 

daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema’s. 

COMMUNICATIE  Niet van toepassing. 

VERVOLG  Het besluit van de raad wordt aan het bestuur van de Veiligheidsregio NHN meegedeeld. 

BIJLAGEN  Kadernota 2021 Veiligheidsregio NHN 


