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ambtenaar: 
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E-mail adres: 

ing.G. Ingelse 
(0223) 67 8606 
g.ingelse@denhelder.nl 

Onderwerp:  Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord (NHN) 

 
Gevraagd besluit: 
 
De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: 
 

De raad stemt in met de begroting 2013 van de Veiligheidsregio NHN met uitzondering van de 
loonindexeringcomponent van 2,5% en dient een zienswijze in voor de volgende punten:  De Veiligheidsregio NHN dient verdere voorstellen te maken voor de invullen van de 

taakstellingen 2014-2016 en deze in het derde kwartaal 2012 voor te leggen aan het 
algemeen bestuur.  De Veiligheidsregio NHN dient een begrotingswijziging voor te leggen waarin rekening 
wordt gehouden met de nullijn voor de loonontwikkeling.  De Veiligheidsregio dient de opleiding en oefening van de rampenbestrijdingsplannen, 
inclusief het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee waar de TESO ondervalt, te borgen in het 
Regionaal Beleidsplan. 

De raad geeft opdracht aan het college van B&W om het besluit middels een brief kenbaar te 
maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN. 

 
Publiekssamenvatting 
Op 29 juni 2012 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de begroting 
2013 en de meerjaren begroting 2014-2016 behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de 
begroting met uitzondering van de loonindexeringcomponent van 2,5% en een zienswijze in te dienen voor de 
volgende punten:  De Veiligheidsregio NHN dient verdere voorstellen te maken voor de invullen van de taakstellingen 2014-

2016 en deze in het derde kwartaal 2012 voor te leggen aan het algemeen bestuur.  De Veiligheidsregio NHN op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen waarin rekening wordt 
gehouden met de nullijn voor de loonontwikkeling.  De Veiligheidsregio dient de opleiding en oefening van de rampenbestrijdingsplannen, inclusief het 
Incidentbestrijdingsplan Waddenzee waar de TESO ondervalt, te borgen in het Regionaal Beleidsplan. 

 
Inleidi ng  
De gemeente Den Helder heeft 2 april 2012 de ontwerpbegroting 2013, de meerjarenbegroting 2014-2016 en 
de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 29 juni 2012 worden 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de stukken behandeld. Dit advies 
behandelt de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 van de Veiligheidsregio NHN. De jaarrekening 
wordt in een apart wordt in een apart advies behandeld. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De Veiligheidsregio NHN voert voor de 21 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, 
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 
 
Kader 
In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de 
gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling de begroting wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het dagelijks bestuur 
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voegt de commentaren, waarin de zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het algemeen 
bestuur wordt aangeboden. 
 
Argumenten 
Bijdrage per inwoner: 
De begroting 2013 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en opgelegde bezuinigingen. De bijdrage voor 
2013 per inwoner is € 10,94 voor de Veiligheidsregio NHN taken en € 0,50 voor de ambulancezorg. 
 
Begroting Veiligheidsregio NHN 
(gemeentelijke bijdrage per inwoner) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

Brandweer 5,20 5,24 5,32 4,93 4,95 
GHOR 1,03 1,04 0,96 0,88 0,86 
Meldkamer 3,23 3,26 3,24 3,18 3,03 
Veiligheidsbureau 2,00 2,02 2,04 1,99 2,10 
Totaal 11,46 11,56 11,56 10,98 10,94 

 
Ambulancezorg 0,79 0,79 0,79 0,79 0,50 

 
Indexering gemeentelijke bijdrage 
De uitgangspunten van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen zijn overgenomen. Het prijspeil 2013 
(d.d. 1-12-2011) is gehanteerd. Er is onderscheid gemaakt in loon en prijsindexatie. Loon: 2,5%, prijs: 1,75%, 
gewogen indexatie: 2,275%. Naar aanleiding van de kabinetsontwikkelingen ( Catshuisoverleg/ Kunduzakkoord) 
is voor 2013 aangegeven dat de ambtenarensalarissen bevroren worden. Voor de gemeenschappelijke 
regelingen geldt dezelfde uitgangspunten voor indexering en loonontwikkeling als de gemeenten. Dit betekent 
dat in tegenstelling tot het voorstel er geen sprake is van loonontwikkeling. Het percentage voor 
loonontwikkeling van 2,5% dient te vervallen.  
 
Meerjarenraming 
De meerjarenraming is opgenomen op pagina 57. Er is geen sluitend meerjarenperspectief. Voor de jaren 2014 
en 2015 is er sprake van een tekort van € 180.000 en 2016 nog een tekort van €107.000. Dit is een zorgelijke 
ontwikkeling, mede gelet op de regionalisering. De Veiligheidsregio NHN geeft aan dat de tekorten met 
taakstellingen worden opgevangen. Voorgesteld wordt dat er op korte termijn voorstellen aan het AB worden 
gedaan voor de invulling van deze taakstellingen. 
 
Bezuinigingen 
De VR NHN geeft in zijn begeleidende brief aan dat volgens de huidige inzichten de maatregelen tot en met 
donker oranje niet toereikend zijn voor de begroting van 2014. De gezamenlijke gemeenten willen graag voor 
de begroting van 2014 een aanvullend voorstel over de bezuinigingen met daarin nieuwe 
bezuinigingsvoorstellen voor het resterende deel. 
 
Beleid 
Het nieuw beleid wordt beschreven in het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 welke op 2 februari 2012 aan de 
gemeenten is aangeboden. Besluitvorming vindt hierover op 29 juni 2012 plaats in het AB. De uitgangspunten 
van het Regionaal Beleidsplan zijn reeds verwerkt in de begroting. De zienswijze van de gemeente Den Helder 
van 2012 in kader van de bezuinigingen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan. Dit betekent dat er voor 
het Marinecomplex Nieuwe Haven en de Gasbehandelingsinstallatie van de NAM een rampbestestrijdingsplan 
komt. De gemeente Den Helder wil graag dat alle rampbestrijdingsplannen voldoende geoefend worden en dat 
de oefeningen en opleidingen, inclusief die voor de veerboot van de TESO, geborgd worden in het Regionaal 
Beleidsplan.  
 
Het AB van de VR NHN heeft op 30 maart 2012 besloten over te gaan tot regionalisering van de brandweer. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Sinds 2012 adviseren de gemeenten in NHN gezamenlijk op de financiële stukken voor de Veiligheidsregio 
NHN. Het advies is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon, Heiloo en Hoorn 
en is aangeboden aan alle gemeenten in NHN. Het grootste gedeelte van de gemeenten neemt het advies over 
eventueel met hun eigen aandachtspunten. Het voorstel is afgestemd met de brandweer en de concernstaf.  
 
Financiële consequenties 
De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN past binnen de afspraken die gemaakt zijn en verwerkt 
is in de begroting van de gemeente Den Helder.  
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Communicatie 
Na de raadsvergadering koppelt het college van B&W het besluit/zienswijze van de raad middels een brief terug 
aan de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio NHN. 
 
Realisatie 
Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon, Heiloo en Hoorn en is 
afgestemd met de brandweer en de concernstaf. In het AB van de Veiligheidsregio NHN wordt de begroting 
2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 vastgesteld. 
 
 
 
 
Den Helder, 29 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


