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Onderwerp 

Zienswijze Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020 

 

Voorgesteld advies 

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de 

jaarstukken 2019 en begroting 2021, met daarin samengevat de volgende punten:” 

 

Zienswijze 1 Jaarstukken 2019 – Voorstel bestemmingsreserve Corona 

De algemene reserve dient voor het opvangen van risico’s. Het weerstandsvermogen en de omvang van de 

algemene reserve passen binnen de algemene kaders, mede door een storting van € 225.000 in de 

algemene reserve (resultaatbestemming). Het creëren van een bestemmingsreserve Corona is niet 

wenselijk. Terugbetaling restant resultaat aan de deelnemers is daarom gerechtvaardigd.  

 

Zienswijze 2 Jaarstukken 2019 – Algemene vraag doelen 

Algemene vraag over de jaarstukken. De Veiligheidsregio wordt verzocht om te onderbouwen waarom een 

gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequentie heeft. De doelen zijn aangegeven middels groen, 

oranje of rood vlak.  

 

Zienswijze 3 Begroting 2021 – Omgevingswet 

In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor het onderdeel risicobeheersing van de 

brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. Financiële 

consequenties hiervan zijn nog niet bekend en beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio wordt 

verzocht de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het voorleggen aan het algemeen 

bestuur van de veiligheidsregio, ter goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden.   
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Zienswijze 4 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel 

De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze de kosten voor de zorgcoördinatie 

mensen handel worden gefinancierd. Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of wordt de bijdrage 

van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de 

gemeentelijke begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te worden meegenomen aangezien de 

begroting 2021 al gereed is. 

 

Wettelijke grondslag 

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14-04-2020 de jaarstukken 2019 en de begroting 

2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Tot 24-06-2020 kunnen de gemeenteraden 

hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te 

doen.  

 

 

Kern van de zaak 

De Veiligheidsregio Noord Holland Noord heeft voor 2020 de jaarstukken 2019 en de begroting 2021  

opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat gezamenlijk te 

doen via de RRN.  

 

 

Openbaarheid documenten 

Ja 
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De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

 Akkoord te gaan met de jaarstukken 2019 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien is voldaan  
aan hetgeen gesteld is onder zienswijze 1. 

 Akkoord te gaan met de begroting 2021 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien wordt 
voldaan aan hetgeen gesteld is onder zienswijze 4 en zienswijze 5.  

 De volgende zienswijze in te dienen: 
 
 
Zienswijze 1 Jaarstukken 2019 – Voorstel bestemmingsreserve Corona 

De algemene reserve dient voor het opvangen van risico’s. Het weerstandsvermogen en de omvang van de 

algemene reserve passen binnen de algemene kaders, mede door een storting van € 225.000 in de 

algemene reserve (resultaatbestemming). Het creëren van een bestemmingsreserve Corona is niet 

wenselijk. Terugbetaling restant resultaat aan de deelnemers is daarom gerechtvaardigd.  

 

Zienswijze 2 Jaarstukken 2019 – Algemene vraag doelen 

Algemene vraag over de jaarstukken. De Veiligheidsregio wordt verzocht om te onderbouwen waarom een 

gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequentie heeft. De doelen zijn aangegeven middels groen, 

oranje of rood vlak.  

 
Zienswijze 3 Begroting 2021 – Omgevingswet 

In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor het onderdeel risicobeheersing van de 

brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. Financiële 

consequenties hiervan zijn nog niet bekend en beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio wordt 

verzocht de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het voorleggen aan het algemeen 

bestuur van de veiligheidsregio, ter goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden.   

 

Zienswijze 4 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel 

De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze de kosten voor de zorgcoördinatie 

mensen handel worden gefinancierd. Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of wordt de bijdrage 

van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de 

gemeentelijke begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te worden meegenomen aangezien de 

begroting 2021 al gereed is. 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke 

regelingen in de regionale raadscommissie besproken. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord namens de 

gemeenten uitvoering aan geeft. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding 

van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.  

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de 

stukken. De zienswijzen worden aan het DB van de Veiligheidsregio  Noord-Holland Noord gestuurd. Zij 

sturen een reactie op de zienswijze aan de raad.  

 

Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en begroting 2021 

2. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

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 

8. Zienswijze Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 


