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Invulling taakstelling 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,
U heeft als gemeenteraden uw zienswijzen gegeven op de begroting 2022 van Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN) en de voorgestelde taakstelling van 1,5 % in 2022. Met deze
brief informeren wij u over de uitwerking van de taakstelling voor 2022.
VRNHN is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeenten. Ons werk is het
voorkomen en beperken van leed en schade. Daartoe zetten we onze brandweerzorg,
ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, meldkamer en zorg- en veiligheidshuis in.
Helaas hebben de gemeenten het financieel zwaar door extra uitgaven op o.a. Wmo en jeugdzorg.
Daarom besloot ons Algemeen Bestuur (bestaande uit de zeventien burgemeesters van de
deelnemende gemeenten) in maart 2021 dat VRNHN in 2022 en 2023 bijna 1,4 miljoen euro moet
bezuinigen. Dat is structureel drie procent van het totale jaarbudget van ruim 70 miljoen euro.
Deze bezuinigingen hebben natuurlijk impact op het werk van VRNHN. VRNHN heeft
geïnventariseerd waarop kan worden bezuinigd. Dit heeft geleid tot negen efficiencymaatregelen
voor 2022.
Bezuinigingsmaatregelen voor 2022
In 2022 gaat VRNHN ruim 675.000 euro bezuinigen door maatregelen die invloed hebben op
verschillende onderdelen van de organisatie. Het gaat om:
• Versoberen van inhuur, communicatie, certificering en interne audits en doelmatiger
omgaan met kantoorwerkplekken en kantoorfaciliteiten door bedrijfsvoering;
• Verminderen van de reiskosten door het structureel organiseren en faciliteren van het
thuiswerken;
• Aansturen van vier brandweerposten door één in plaats van twee postcommandanten. Dit
is mogelijk door eerder doorgevoerde vermindering van taken en het aantal vrijwilligers van
deze posten;
• Versoberen van declaratiemogelijkheden, zoals stomerijkosten voor de brandweeruniformen
en het verlagen van het budget voor attenties voor derden;
• Geen externe ICT-systemen gebruiken/aanschaffen voor de GRIP-monitor en het
inwonersbelevingsonderzoek voor het onderdeel Bevolkingszorg;
• Verlaging van de bijdrage van VRNHN van € 100,- naar € 75,- per jaar voor iedere
brandweervrijwilliger aan de personeelsvereniging van de post t.b.v. bekostiging van sociale
activiteiten. Hiermee komt de vergoeding meer in lijn met wat in andere veiligheidsregio’s
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gangbaar is. Deze versobering staat helemaal los van de uitruk- en oefenvergoedingen; deze
blijven gehandhaafd.
• Afstoten van brandweermaterieel dat niet direct gerelateerd is aan wettelijke opkomsttijden,
zoals motorspuitaanhangers, scooters en dienstvoertuigen;
• Structureel begroten van verkoopopbrengsten van afgeschreven brandweermaterieel;
• Verminderen van keurings- en onderhoudskosten van brandweermaterieel. De combinatie
van voordelen bij de inkoop door het sluiten van contracten voor keuring en slimmer
organiseren moet zorgen voor lagere kosten.
Voor enkele van deze maatregelen loopt nog een traject met de Ondernemingsraad.
Besluitvorming Algemeen Bestuur op 1 oktober 2021
De heer Streng, burgemeester van de gemeente Medemblik, heeft in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 1 oktober 2021 een amendement ingediend om de verlaging van de bijdrage
van de veiligheidsregio van € 100,- naar € 75,- per jaar voor iedere vrijwilliger aan de brandweer/personeelsvereniging uit het maatregelenpakket te halen. Dit amendement werd gesteund door de
burgemeesters van Bergen, Hollands Kroon, Koggenland en Opmeer. Het amendement heeft met
25 van de 97 stemmen geen meerderheid en is daarom niet aangenomen.
Na dit amendement heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met het hierboven beschreven
maatregelenpakket.
Proces taakstelling 2023
Op 12 november 2021 zal het Algemeen Bestuur de dialoog voeren over de taakstelling van 1,5%
voor 2023. Wettelijke kaders, de uitdagingen waar VRNHN voor staat en bestuurlijke ambities
zullen hierin leidend zijn. De uitkomst hiervan zal worden opgenomen in de kadernota 2023. U
wordt als gemeenteraden door middel van de zienswijzeprocedure op de kadernota 2023 hierin
meegenomen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Kristel Willemsen. Dat
kan via een mail naar kwillemsen@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 – 13 85 51 41.
Met vriendelijke groet,
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Directeur VRNHN

