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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023, Regionaal 

Risicoprofiel en Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 

ZAAKNUMMER  ZK22000075 

DOCUMENTNUMMER  22.0000071 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die 
door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) voor 15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de 
gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 
 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 15 december 2021 de 

kadernota 2023, het AB-voorstel tot oprichting van een stichting risicobeheer en het 

Regionaal Risicoprofiel aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord om 

hun zienswijzen te kunnen geven. 

 

De Veiligheidsregio hoort graag of de gemeenteraden zich kunnen vinden in de inhoud van 

deze stukken. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd uiterlijk 1 maart 2022 hun zienswijze 

aan het AB van de Veiligheidsregio naar voren te brengen. 

 

KADER  De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd 

in artikel 4 van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 

2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn: 

- Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 

- 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). 

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.. 

WIJ STELLEN VOOR  Besluitpunten: 

1. De kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023, inclusief de invulling van de 

rol ten behoeve van nieuwe crisistypen voor kennisgeving aan te nemen en een positieve 

zienswijze af te geven. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het geactualiseerde Regionaal 

Risicoprofiel (RRP) van de veiligheidsregio Noord- Holland Noord.   

3. Een positieve zienswijze af te geven op het voornemen om deel te nemen aan de 

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

4. Bovenstaande punten door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van 

de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
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BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te 

kunnen bijsturen (kader stellende rol).  Daarnaast krijgt het bestuur van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord richting voor de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de 

begroting 2023.  De concept begroting 2023 wordt voor 15 april 2022 aan de 

gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  Kadernota 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

Verwachtingen ten aanzien van 2024 t/m 2026 

De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2024 - 2026 relevant zijn: 

1. De veranderopgave zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn. 

2. Oriëntatie op nieuwe crisistypen als digitale ontwrichting, klimaat, extreem geweld, 

pandemie zal in het programma van risico en crisisbeheersing opgenomen zijn. 

3. De taken in het kader van de Omgevingswet zullen in een vast programma zijn 

vastgelegd. 

4. Veilig Leven zal een vast programma zijn. 

5. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn. 

 

Bij gelegenheid van de Kadernota is het goed de Veiligheidsregio te complimenteren en 

dank te zeggen voor de bijzondere inspanning die is geleverd tijdens de al 2 jaar 

voortdurende Corona crisis. 

 

In de kadernota Veiligheidsregio wordt een aantal ontwikkelingen besproken. Het is 

goed als de Veiligheidsregio inzichtelijk kan maken wat de wettelijke taken wat de 

buitenwettelijke taken zijn die de Veiligheidsregio oppakt. Welke taken vallen wel en 

welke taken vallen buiten de gemeenschappelijke regeling (GR). 

 

Bij alle genoemde ontwikkelingen is het goed deze aandachtspunten inzichtelijk te 

maken. 

 

Het advies is om akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van 2fte in 2023, maar 

wij vragen de Veiligheidsregio om in de begroting 2023 nader te onderbouwen waar de 

2 fte concreet op wordt ingezet. Er is meer inzicht nodig in het personeelsplan in relatie 

tot de nieuwe crisistypen, de nieuwe taken die samenhangen met de Omgevingswet en 

de veranderopgave van de brandweer. 

 

Ten aanzien van dat laatste punt is het advies aan te dringen op een zorgvuldig proces, 

waar alle betrokkenen goed in worden meegenomen. 

 

Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven op de kadernota Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord 2023. 
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Voorstel vaststelling geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel (RRP) 

Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) is de wettelijk verplichte inventarisatie en analyse van de 

in de veiligheidsregio aanwezige risico’s. In 2020 is het huidige RRP door het algemeen 

bestuur vastgesteld. Het RRP is nu geactualiseerd om een actueel beeld te hebben van de 

risico’s in onze regio. Mede op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en 

kan het bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. 

 

 

Voorgenomen besluit om deel te nemen aan de stichting Risicobeheer veiligheidsregio’s 

Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het voorleggen aan de 

regio’s vaneen voorstel tot vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke 

veiligheidsregio’s. Deelname aan het expertisebureau risicobeheer is vrijwillig. Met de 

samenwerking zijn kosten gemoeid, maar de samenwerking levert behalve een efficiency- 

en kwaliteitsslag ook een besparing op door gezamenlijke inkoop van de 

ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades. Met de 

kosten is rekening gehouden in de begroting. 

 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd dit voorstel tot oprichting van en deelname aan de 

stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, die de veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer 

rondom ongevallen en schade adviseert en voor de veiligheidsregio’s 

(ongevallen)verzekeringen vast te stellen. 

    

KANTTEKENINGEN  De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten 

van de Veiligheidsregio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een 

gezonde financiële huishouding van belang. 

 

FINANCIËN  De toegepaste loon-prijsindexatie 2023 is conform de FUGR2019. De bijdrage voor 2023 

wordt geïndexeerd met 2,3 % voor de lonen en prijzen. De gemeentelijke bijdrage bedroeg 

in 2022 € 1.580.283. Momenteel is de verdeelsleutel voor de bijdrage per gemeente voor 

2023 nog niet bekend, hierdoor kan nog niet vastgesteld worden wat de bijdrage voor 

Koggenland voor 2023 wordt. De verdeelsleutel volgt hiervoor in februari 2022 en de 

exacte bijdrage per Gemeente zal volgen in de Begroting 2023.  

 

Financieel gezien zien we dat de totale lasten van de veiligheidsregio toenemen met circa 

2,7%. Deze stijging zal naar verwachting een bijdrage van € 1.622.951 van Koggenland 

vragen. In de meerjarenbegroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 1.584.787.  

Onder voorbehoud van de exacte bedragen die in de Begroting 2023 worden opgenomen 

zou dit een nadeel opleveren van € 38.164. Het nadeel wordt bijgesteld in de Kadernota 

2023 en Begroting 2023 van Gemeente Koggenland.  

 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 
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Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t. 

 

COMMUNICATIE  Het besluit van uw raad wordt aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

gecommuniceerd. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 
bestuur van de GR van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

BIJLAGEN  1. Aanbiedbrief Kadernota 2023 

2. Kadernota 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

3. Voorstel: Regionaal Risicoprofiel 

4. Voorstel: Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's 

5. Voorstel: Invullen rol veiligheidsregio nieuwe crisistypen 

 


