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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Met deze brief bieden wij u de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) 

besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. We zijn benieuwd 

naar uw reactie op deze stukken.  

 

Kadernota 

De kadernota is natuurlijk gebaseerd op het beleidsplan voor de komende jaren. Naast de 

beleidsthema’s wordt ook ingegaan op de activiteiten in het kader van de Coronacrisis, de 

taakstelling, de Omgevingswet en Ambulancezorg. Deze nota wordt gebruikt als basis voor de 

begroting.   

 

Voorstel Omgevingswet  

Het bestuursvoorstel bij deze kadernota omschrijft de basis waarop gemeenten met de ingang van 

de Omgevingswet vanaf januari 2022 de diensten van VRNHN kunnen afnemen. Voorgesteld wordt 

het minimale niveau voor het wettelijke basispakket € 400.000 per 2022 op te nemen in de 

gemeenschappelijke regeling en de kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. 

Voor het niet wettelijke pluspakket is in de huidige situatie nog niet goed te overzien wat de 

financiële en personele gevolgen zijn van de nieuwe werkwijze, die voor de implementatie van de 

Omgevingswet wordt gevraagd. Dit vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening. Het pluspakket 

betreft een toezichtprogramma en houdt een thematische controle op risico’s in, die jaarlijks in 

samenspraak met gemeenten bepaald wordt. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten 

dit toezichtprogramma inhoudelijk ingevuld. 

 

Voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) 

Bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) en een toelichting op dit 

voorgenomen besluit. Het besluit tot deelname aan de WVSV dient te worden genomen door het 

algemeen bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, maar dat besluit mag pas worden 

genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en u 



 

 

 

in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken (Artikel 31a, lid 2  

Wet gemeenschappelijke regelingen).  

 

Wij horen graag of u zich hierin kunt vinden. Tevens vragen wij om uw reactie op de inhoudelijke 

kaders en bijbehorende financiën zoals opgenomen in de kadernota voor 2022. Graag zien wij uw 

zienswijze voor 1 maart 2021 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen 

voor de algemeen bestuursvergadering van 5 maart 2021.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

   
 

Emile Roemer                                                  Martin Smeekes en Krishna Taneja  

Voorzitter                                                          Directie  
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