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(ID13.02544) 

 

Behandelend ambtenaar: 
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E-mail adres: 
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Onderwerp:  Onderbrenging Veiligheidshuis in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 

 

Gevraagd besluit: 

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder besluit:  de taken van het Veiligheidshuis NHN over te dragen aan het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio NHN;  de “Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN” vast te stellen; 

 

Publiekssamenvatting 

De burgemeesters in Noord-Holland Noord zijn voornemens de veiligheidshuizen van Hoorn, Alkmaar en Den 

Helder per 1 januari 2014 samen te voegen en onder te brengen in een Veiligheidshuis NHN. Op dit moment 

valt het huidige Veiligheidshuis Den Helder niet onder een gemeenschappelijke regeling. Het nieuwe 

Veiligheidshuis NHN dient de werkzaamheden te gaan uitvoeren voor alle gemeenten in NHN. Hierbij wordt 

vanuit de stuurgroep veiligheidshuizen, die opgericht is om het proces te begeleiden, geadviseerd om het 

Veiligheidshuis NHN onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. Dit voorstel 

behandelt de onderbrenging van het Veiligheidshuis in de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio NHN 

en de aanpassing van deze gemeenschappelijke regeling. 

 

Inleiding 

Uit het oogpunt van efficiëntie worden de Veiligheidshuizen van Hoorn, Alkmaar en Den Helder per 1 januari 

2014 samengevoegd. Hierbij gaat het nieuwe Veiligheidshuis NHN werkzaamheden doen voor alle gemeenten 

in Noord-Holland Noord (NHN) en niet meer alleen voor de grotere gemeenten. In de stuurgroep 

veiligheidshuizen, die de overgang heeft begeleid, is gesproken over de borging van de taken van het 

Veiligheidshuis NHN, de visie & inrichting van het Veiligheidshuis en de nieuwe financieringsvorm. Twee 

belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe Veiligheidshuis NHN zijn de huidige invulling/inbedding in het lokale 

netwerk en het Landelijk Kader Veiligheidshuizen.  

 

De stuurgroep veiligheidshuizen adviseert om het Veiligheidshuis NHN onder te brengen in de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. De onderbrenging bij de Veiligheidsregio NHN moet zorgen 

voor een goede borging van de administratieve zaken op het gebied van personeel, huisvesting en financiering. 

Voor de inhoudelijke aansturing wordt geadviseerd om de aansturing neer te leggen bij de commissie Jeugd en 

Sociale Veiligheid. De commissie Jeugd en Sociale Veiligheid is één van de twee commissies die het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio NHN adviseert en straks de aansturing van het Veiligheidshuis op hoofdlijnen 

gaat uitvoeren.  

 

Op dit moment valt het Veiligheidshuis Den Helder niet onder een gemeenschappelijke regeling. Om de 

onderbrenging van het Veiligheidshuis NHN in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN te 

formaliseren is er een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN nodig. In het 

bijgevoegde voorstel “Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling NHN” zijn de benodigde aanpassingen 

opgenomen. Daarnaast is in dit voorstel meteen een aantal administratieve wijzigingen opgenomen, zodat de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN weer actueel is. 

 

Er komt één Veiligheidshuis centraal in Alkmaar, met twee steunpunten, in Hoorn en Den Helder. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een goed en efficiënt Veiligheidshuis NHN, voor alle gemeenten in NHN, die blijvend verankerd is in het 

netwerk van zorg- en veiligheidspartners in Den Helder. 
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Kader 

Voor het Veiligheidshuis NHN is een eigen visie en inrichtingsplan opgesteld. Hierbij is de huidige 

invulling/inbedding in het lokale netwerk en het Landelijk Kader Veiligheidshuizen als basis gebruikt.  

 

Voor de borging van de taken van het Veiligheidshuis in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 

is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig. De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten 

moeten conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen instemmen met de wijzigingen van de 

gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio NHN. 

 

Argumenten 

De afgelopen jaren zijn veel veiligheidshuizen ontstaan in Nederland. Al deze veiligheidshuizen hebben hun 

eigen werkwijze, visie, afspraken, financiering en werkterreinen. Dit geldt ook voor de drie veiligheidshuizen in 

NHN. Om zaken efficiënter op te pakken en aan te sluiten op het Landelijk Kader Veiligheidshuizen is besloten 

om de drie veiligheidshuizen samen te voegen. Het is tevens voor de partners, die vaak regionaal en/of landelijk 

werken, eenvoudiger om voor de regio NHN één werkwijze te hebben op het gebied van bv complexe multi 

problemen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het Veiligheidshuis Den Helder bestaat sinds 2006 en voert sinds 2012 ook werkzaamheden uit voor de overige 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Naast Den Helder heeft ook Alkmaar (2009) en West-Friesland 

(Hoorn 2012) een Veiligheidshuis. De stuurgroep (vertegenwoordigers OM, gemeenten en politie), die nu nog 

alle drie de veiligheidshuizen begeleidt, wil graag één Veiligheidshuis NHN met één visie en één inrichtingsplan. 

Nu hebben alle drie de veiligheidshuizen hun eigen achtergrond, prioriteiten en financiering.  

 

Het veiligheidshuis Den Helder heeft goede contacten met de (zorg)partners en een netwerk opgebouwd in Den 

Helder. Om te zorgen dat de aansluiting met de partners behouden blijft, is er voor gekozen om de manier van 

overleggen gelijk te houden. Dit geldt ook voor de vestigingen Hoorn en Alkmaar. Wel is besloten de 

inhoudelijke casussen gelijk te trekken en de focus vooral te houden op personen en gezinnen met multi-

problemen.  

 

Financiële consequenties 

Het huidige Veiligheidshuis Den Helder wordt gefinancierd middels cofinanciering. De bijdrage vanuit de 

gemeente Den Helder bestaat uit het leveren van een Veiligheidsmanager Veiligheidshuis Den Helder (1 fte). 

Deze valt binnen de formatie van de gemeente Den Helder. Per 1 januari 2014 wordt de financiering geregeld 

via de begroting van de Veiligheidsregio NHN en een vaste bijdrage per inwoner. De kosten voor één 

Veiligheidshuis NHN bedragen dan € 0,40 per inwoner. Voor de gemeente Den Helder betekent dit een bijdrage 
van € 22.261,00. Het college van B&W heeft besloten om dit binnen de huidige begroting van de gemeente  

Den Helder te regelen. Vanaf 2015 staat de bijdrage aan het Veiligheidshuis in de gemeentelijke begroting. 

 

Aangezien de huidige functies niet één op één over gaan is het onduidelijk wat de consequenties zijn voor het 

personeel van de drie Veiligheidshuizen, ook financieel. Voor het personeel dient er dan ook een Sociaal Plan 

opgesteld te worden. Het Sociaal Plan moet voorgelegd worden aan de OR van de drie gemeenten. Dat 

gebeurt op een later moment. 

 

Communicatie 

Dat is hier niet van belang. Regionaal is er al over gecommuniceerd. Wanneer duidelijkheid bestaat over de 

verdere invulling en uitvoering, zullen we een communicatietraject inzetten. 

 

Realisatie 

Het besluit van de raad wordt door het college van B&W middels een brief teruggekoppeld aan het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio NHN. 

 

Den Helder, 3 september 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.N. Bruin  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


