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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.05 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio NHN 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 

ZAAKNUMMER  ZK20000945 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor 

het komende jaar aan de deelnemers van deze gemeenschappelijke regeling moeten 

indienen. De deelnemer i.c. de gemeente krijgt dan acht weken de tijd om een zienswijze 

kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord (VR NHN) heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij geeft de 

raad de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen. Het Algemeen Bestuur 

zal de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 in de  vergadering van3 juli 2020 behandelen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 

2019 (FUGR 2019), zoals deze in de raadsvergadering van 25 februari 2019 zijn vastgesteld. 

WIJ STELLEN VOOR  Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019. 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 met inachtneming dat door 

het coronavirus de financiële impact voor het boekjaar 2020 en 2021 niet in te schatten 

is. 

4. Een positieve zienswijze af te geven op het onderbrengen van de zorgcoördinatie 

mensenhandel bij het Zorg- en veiligheidshuis. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft tot doel het gezamenlijk behartigen van de 

belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van 

de bevolking in het samenwerkingsverband. De daarbij opgedragen taken zijn: 

 uitvoering van taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s zijn opgedragen 

 uitvoering van de ambulancezorg 

 instandhouding van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

 uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen niet-wettelijke taken 
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De organisatie  van de VR NHN bestaat uit de volgende onderdelen: 

 ambulancezorg 

 brandweer 

 regionale meldkamer 

 GHOR (coördinatie inzet geneeskundige diensten) 

 Zorg- en Veiligheidshuis 

ONDERBOUWING  Jaarstukken 2019 

Accountantsverklaring 

Deze verklaring geeft een positief oordeel zowel over de getrouwheid van de baten en 

lasten en de  balansmutaties als de rechtmatigheid. 

 

Behaalde resultaten 

- Brandweerschool Noord-Holland: sinds 11 juli 2019 bieden de drie Noord-Hollandse 

veiligheidsregio’s de brandweeropleidingen aan vanuit één organisatie. 

- Nieuwe Meldkamer: 14 november 2019 zij de drie meldkamers samengevoegd tot 

één meldkamer. 

- De ambulancezorg wordt naar hoger niveau getild door afspraken tussen 

zorgverzekeraars en meer gespecialiseerde verpleegkundigen. 

- Het Beleidsplan 2020-2023 is gerealiseerd. 

- Het project Brandweer 360 blijft zich ontwikkelen en inmiddels zijn vijf pioniers 

opgeleid om het experiment uit te voeren. 

- De commissie Zorg en Veiligheid is opgericht om grensoverschrijdende 

problematiek aan te pakken, maar richtten zich ook op projecten zoals Alcohol en 

Drugs, 1% groep, Geweld hoort nergens thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis. 

- Een nieuw Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld. 

- Samen met het Rode Kruis zijn verschillende woningchecks uitgevoerd in het kader 

van het Beleidsplan Veilig Leven. 

 

Doelstellingen/speerpunten 2019 

Programma Mate van realisatie doelstellingen/speerpunten 2019 

Ambulancezorg Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd. Bereikt is 

dat: 

1. het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.  

2. De samenwerking met huisartsenposten is verbeterd 

t.a.v. de triage en overdracht.  

3. Uitbreiding personeelscapaciteit loopt (m.n. 

verpleegkundigen) op schema. 

4. Het onderzoek combigebruik brandweerkazernes is 

voor ambulance gerealiseerd. 

Brandweer Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd, met 

uitzondering van Brandweer 360. Hiervoor dient een 

experiment uitgevoerd te worden.  
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GHOR Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd. Een 

resultaat betreft het testen van de ketensamenwerking bij 

grootschalige hulpverlening d.m.v. “Witte” netwerkoefening. 

Meldkamer Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd. De 

meldkamer is succesvol samengevoegd. 

Risico- en 

crisisbeheersing 

Speerpunten als 1) Water en evacuatie, 2) Continuïteit van de 

samenleving, 3) Omgevingswet en 4) Regionaal risicoprofiel 

2019-2022 zijn gerealiseerd.  

Niet gerealiseerd zijn:  

1) inzicht crisisorganisatie (doel 2020-2) 

2) Inzicht burgers en bedrijven (doel 2021) 

Zorg- en veiligheidshuis Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd 

Bedrijfsvoering/ 

Overhead 

Alle doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd. 

Resultaten zijn: 

1.Implementatie binnen 3 gemeenten van project ‘Laat 

ouderen niet vallen of stikken’; 

2.Verbeteringen t.a.v. automatisering en 

informatiebeveiliging. 

 

Lokale inzet in Koggenland (bron: website veiligheidsregio): 

- 856 Spoedinzetten ambulance waarbij de rijtijden bij 92,6% zijn behaald. 

- 170 Spoedinzetten brandweer  

- 8 Casussen Zorg- en Veiligheidshuis 

- 9 Alarmeringen burger AED 

- 10 Lessen op scholen 

- 59 Adviezen over evenementen veiligheid 

- 76 Adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) 

- 4 voorlichtingen na een brand 

 

In Koggenland waren de meest in het oog springende inzetten de brand in het oude 

raadhuis van Obdam en de brand in een boerderij in Bobeldijk. In Obdam werd snel 

opgeschaald naar een grote brand en het gebouw is ‘ingepakt’ met water. Met assistentie 

van aangrenzende brandweerkorpsen is alles in het werk gesteld om de brand onder 

controle te krijgen. Daardoor is nog ergere brandschade voorkomen, aan het 

rijksmonument zelf én aan de aangrenzende panden. In Bobeldijk brandde een oude stolp 

boerderij uit 1907 volledig af. Dankzij de adequate inzet van de hulpdiensten werden 

bewoners tijdig opgevangen en kon de brand zich niet verder verspreiden. 
 

Begroting 2021 

De begroting 2021 gaat over het dagelijks werk van de VR NHN om dagelijks leed en schade 

te voorkomen en te beperken. De VR NHN wil dit bereiken door middel van de zes 

programma’s: ambulancezorg, brandweer, GHOR, de meldkamer, risico- en crisisbeheersing 

en zorg en veiligheid. De taken worden uitgevoerd binnen de door de gemeente gestelde 

financiële kaders. Mocht behoefte ontstaan tot nieuw beleid en/of taken brengt de VR NHN 

eerste de financiële gevolgen in beeld. 
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Deze worden op de gebruikelijke wijze aan het bestuur en de deelnemers voorgelegd. 

 

 

Kadernota 2021 

In de kadernota 2021 omschrijft de Veiligheidsregio NHN de volgende ontwikkelingen: 

- Zorg en Veiligheid 

- Veilig leven 

- Brandweer 360 

- Meldkamer Noord-Holland 

- Omgevingswet (risicobeheersing) 

- Nieuwe Crisistypen 

- Informatieveiligheid en automatisering 

 

De eerste vijf onderwerpen betreffen voortgang op het beleid uit het jaar 2020. De lasten 

zijn reeds in de begroting opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen betreffen Nieuwe 

Crisistypen en Informatieveiligheid en automatisering. Nieuwe Crisistypen heeft betrekking 

op veranderende vormen van crises die impact hebben op meerdere terreinen en 

organisaties zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, de energietransitie en ontwikkelingen 

op het cybergebied. Het gaat om incidenten die maatschappij ontwrichtende gevolgen 

kunnen hebben. Ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en automatisering 

verdienen in toenemende mate prioriteit gezien de maatschappelijke afhankelijkheid. De 

VR NHN probeert zichzelf te beschermen door opslag van data op orde te hebben, zich 

goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen inzichtelijk te maken. 

Afsluitend dient benoemd te worden dat de Omgevingswet naar verwachting in 2021 

inwerking treedt. De ODNHN, GGD en VR NHN trekken hierin gezamenlijk op ten behoeve 

van de gemeenten in voorbereiding op de nieuwe wet. 

 

Indexering 

De lasten in de begroting zijn geïndexeerd met 2,3%. Deze indexering is in 

overeenstemming met de FUGR 2019. 

 

Coronavirus 

Zoals eerder omschreven heeft het coronavirus voor het boekjaar 2020 en waarschijnlijk 

2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de VR NHN. De VR zal haar capaciteit 

en financiële middelen voor deze jaren in eerste aanleg inzetten voor de uitvoering van 

haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer en R&CB en de 

kritische bedrijfsvoeringprocessen. Inherent hieraan zijn kosten op de korte en middellange 

termijn die nog niet zijn in te schatten. De VR NHN gebruikt hiervoor zo nodig middelen uit 

de post onvoorzien. 

Risico’s 

De VR NHN beschrijft zeven risico’s waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar 

waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis daadwerkelijk gebeurt. Daarom worden deze 

zoveel mogelijk gedekt in de begroting. Onderstaand worden de zeven risico’s omschreven 

met de gestelde weerstandscapaciteit. Dit betreffen: 
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1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk (900.000) 

2. Langdurige uitval (150.000) 

3. Tekort ambulanceverpleegkundigen (150.000) 

4. IT-dreigingen (50.000) 

5. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten (50.000) 

6. Niet geheel halen van de prestatieafspraak met zorgverzekeraars (50.000) 

7. Aanbestedingsclaim (20.000) 

 

Het grootste risico betreft de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Deze is ingeschat op 

75% met een financiële impact van € 1.200.000. Het risico ontstaat uit het feit dat 

elementen van de rechtspositie van de vrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de 

Europese en internationale wet- en regelgeving. Op basis van onderzoek blijkt dat binnen 

de bestaande juridische kaders geen mogelijkheid is om vrijwilligheid binnen de brandweer 

te behouden. De minister J&V heeft op 9 december 2019 een denkrichting voorgelegd aan 

het Veiligheidsberaad. Het uitgangspunt is een werkbaar en fundamenteel onderscheid 

tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het 

niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. Het Veiligheidsberaad en de minister hebben 

besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers 

inzichtelijk te maken. 

 

Weerstandscapaciteit 

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen om niet-structurele 

financiële risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen 

van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. De veiligheidsregio stelt in 

de begroting een risicoanalyse op. Op basis van de GR is een beperkte algemene reserve 

toegestaan. De richtlijn betreft een maximum van 2,5% van de exploitatielasten. Op basis 

van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 € 

1.370.000. De aanwezige buffer is € 1.909.000. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat 

is om de onderkende risico’s financieel te dragen. 

KANTTEKENINGEN  Een reëel risico voor de begroting en de doelstellingen van 2020 en 2021 is het coronavirus. 

Dit ontwrichtende virus heeft direct zijn weerslag op onze samenleving en daarmee op de 

VR NHN. Omdat de gevolgen tot dusver niet zijn te overzien dient kennis genomen te 

worden van het feit dat begrotingen worden overschreden en doelstellingen niet worden 

gehaald.  

FINANCIËN  Jaarstukken 2019 

Rekeningresultaat 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 486.000 wat bestaat uit: 
- Een negatief resultaat op de ambulancezorg van € 150.000; 
- Een positief resultaat van € 636.000 op de overige veiligheidsregio programma’s. 

Resultaatbestemming 
De Veiligheidsregio stelt voor het negatief resultaat op de ambulancezorg te verrekenen 
met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022. 
Het rekening resultaat heeft de volgende bestemming: 
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Datum college: 19-05-2020 

1. Een bedrag van € 225.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het 

afgesproken peil van 2,5% van de lasten komt. 

2. Bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000, ter dekking van de kosten bijvoorbeeld: 

a. Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale GHOR 

b. Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en 

Actiecentrum Communicatie) 

c. Crisislocaties 

 
Begroting 2021 
Financiële bijdrage gemeente 
De bijdrage 2021 bedraagt € 1.584.787. Dit komt overeen met wat in de kadernota 2021 is 
opgenomen.  
In de gemeentelijke begroting 2020 e.v. staat voor 2021 een bedrag geraamd van € 
1.520.449. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2021 wordt het verschil van € 
64.238 bijgeraamd. 
 

Meerjarenperspectief 2022-2024 

Voor de jaren na 2022-2024 voorziet de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord de 
volgende grote inhoudelijke wijzigingen: In 2022 moet elke gemeente een duidelijke 
aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. In het dagelijks bestuur van 9 
april 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke taken in het kader zorgcoördinatie 
mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord- Holland Noord. De 
taak van de zorgcoördinatie mensenhandel en daarmee ook de financiering van de 
zorgcoördinatie mensenhandel te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. De 
structurele kosten zijn € 90.000 per jaar voor NHN welke verdeeld zal worden over de 
deelnemende gemeenten volgens de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling. 
Voor de gemeente Koggenland zal dit structureel ca. €3.300 kosten. Deze kosten zijn nog 
niet opgenomen in de begroting 2021 aangezien het nieuw beleid is en hier eerst een 
bestuurlijke keuze over gemaakt moet worden. Het meerjarenperspectief is daarnaast 
sluitend. 

COMMUNICATIE  Niet van toepassing 

VERVOLG  Het raadsbesluit wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling. 

BIJLAGEN  1. Jaarstukken 2019 en concept begroting 2021 Veiligheidsregio; 

2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en 2021; 

3. Accountantsverslag Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2019; 

4. Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

5. Toetsingskader jaarrekening 2019 en begroting 2021; 

6. Financiering zorgcoördinatie mensenhandel; 

7. Uitwerking voorstel Bestemmingsreserve Coronavirus.  
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 


