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RVO12.0204 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Jaarstukken 2011 Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord AI12.03300 

 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

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

Onderwerp:  Jaarstukken 2011 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

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

In te stemmen met de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio NHN en dit kenbaar te maken bij de 
voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN. 

 
Publiekssamenvatting 
Op 29 juni 2012 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de 
financiële stukken behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2011 van de 
Veiligheidsregio NHN en dit kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio NHN. 
 
Inleiding 
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 jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio NHN. De ontwerpbegroting 2013 en de 
meerjarenbegroting 2014-2016 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 
voegt de commentaren, waarin de zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het algemeen 
bestuur wordt aangeboden. 
 
Argumenten 
In 2011 heeft de VR NHN verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vindt u per discipline een 
overzicht van de belangrijkste speerpunten en of deze in 2011 behaald zijn. 
 
GHOR 
De GHOR scoort groen op de speerpunten ‘Advisering’ (risicovolle evenementen), ‘operationele voorbereiding’, 
‘vakbekwaamheid’, ‘incidentbestrijding’ en ‘herstel’. De overige twee speerpunten waarop de GHOR oranje 
scoort zullen in 2012 worden behaald. (convenanten en toetsing prestatie indicatoren, rampenopvangplannen). 
 
Ambulancezorg 
 “De productieafspraak declarabele ritten is gerealiseerd” scoort rood omdat er 46 minder declarabele ritten zijn 
gerealiseerd dan afgesproken. De totaal gerealiseerde productie (inclusie EHBO ritten) is echter hoger dan de 
afgesproken productie. Het speerpunt “Systeem burger AED” scoort oranje omdat eind 2011 de gemeenten 
Alkmaar, Anna Paulowna en Texel nog niet zijn aangesloten bij het project Burger AED. De andere gemeenten 
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in Noord-Holland Noord zijn operationeel. Het project is nu over in de beheersfase en overgegaan naar het 
programma meldkamer. 
 
Ten slotte scoort het speerpunt “overschrijdingspercentage responstijd RAV” rood. Vanwege de aangekondigde 
bevriezing van de budgetten enerzijds en de gerealiseerde prestaties in percentage overschrijding heeft de 
RAVNHN aan een extern bureau opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is zo ingericht 
dat inzichtelijk wordt welke maatregelen ingezet kunnen worden om tot verbetering te komen binnen het 
beschikbare budget. De resultaten worden medio februari 2012 verwacht. 
  
Veiligheidsbureau 
Het veiligheidsbureau heeft bijna alle geformuleerde speerpunten behaald voor 2011 op 2 punten na. In de 
regio NHN hebben niet alle gemeenten het deelplan bevolkingszorg geïmplementeerd en niet alle ramp- en 
incidentbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd. In 2012 zullen deze punten worden afgerond. 
 
Brandweer 
De regionale brandweer heeft op bijna alle geformuleerde speerpunten een positief eindresultaat behaald. Op 
drie punten scoort de regionale brandweer oranje. Van deze speerpunten wordt aangegeven dat deze in 2012 
zullen worden afgerond. 
 
Meldkamer 
De meldkamer scoort op bijna alle speerpunten groene, behalve op de ‘samenwerking RAV’. Hierover is 
aangegeven dat in 2012 gewerkt zal worden aan de verbetering van de logistieke processen. Hieraan neemt 
ook Connexion ambulancezorg deel. 
 
In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 3.000. 
De ambulancezorg (voormalig RAD), die niet voor alle gemeenten uitgevoerd wordt, heeft het jaar met een 
positief resultaat van € 112.000 afgesloten.  
 
   Begroting  Begroting  Rekening  
(bedragen x € 1.000)  2011  2011  2011  
      na wijz.     
         
Ambulancezorg  0  -131 N 112 V 

         
Brandweer  0  -94 N -111 N 
GHOR   0  21 V 41 V 
Meldkamer  0  65 V 70 V 
Veiligheidsbureau  0  3 V 3 V 

   0  -5 N 3 V 
 
Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg  
Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door de definitieve nacalculatie over 2010. dit zorgt voor een 
nagekomen bate van € 147.000,-.  
 
Toelichting bezuinigingen Veiligheidsregio NHN 
De bezuinigingstaakstelling van € 258.000 is gerealiseerd (2,7% bezuinigingstaakstelling voor 2011). Dit is 
gedaan door o.a. de piketten van de algemeen commandant bevolkingszorg, hoofd stafsectie bevolkingszorg, 
informatiecoördinator en verslaglegger ROT/RBT met zacht piket in te vullen in plaats van hardpiket (€110.000). 
De rest van de bezuinigingstaakstelling (€ 148.000) is gerealiseerd op doelmatigheid.  
 
Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio  
Brandweer 
De brandweer heeft te maken met een negatief effect door een lager bedrag aan toegerekende subsidies in 
relatie tot de projecten van € 182.000. positief is een incidentele bijdrage van € 100.000,- uit de BDUR op grond 
van de decembercirculaire. 
 
GHOR 
Het resultaat van de GHOR komt grotendeels door vacatureruimte.  
 
Gemeenschappelijke Meldkamer 
Het positieve resultaat van de Meldkamer wordt veroorzaakt door een hoger NZa budget voor de Meldkamer. 
De kosten voor personeel zijn hoger, doordat deze nu eerst door een uitzendbureau worden ingehuurd. 
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Veiligheidsbureau 
Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau heeft te maken met het feit dat de werkzaamheden binnen de 
begroting zijn uitgevoerd.  
 
Vermogenspositie per 31 december 2011 
Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 2.016.000, bestaand uit:  een algemene reserve van € 402.000;  een reserve aanvaardbare kosten € 144.000;  een bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.470.000. 
De hoogte van de bestemmingsreserve is het gevolg van een AB besluit om een bestemmingsreserve te 
creëren voor de middelen ESF en BDUR. Het betreft hier een heerrubricering van vooruit ontvangen bedragen. 
 
Voorstel resultaatbestemming VR NHN 
Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële 
dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de 
verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt om het resultaat 2011 als volgt te bestemmen: 
 
Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg  € 112.000,00     akkoord 
Toevoeging aan de algemene reserve € 3.000,00     akkoord 
 
De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de accountantsverklaring 
is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport is bijgevoegd. Er zijn 
geen afwijkingen geconstateerd en er is geen reden om de jaarrekening niet vast te stellen.  
 
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. Aangezien het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves 
wordt er geen geld teruggestort naar de gemeenten.  
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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 jaarstukken 
2011 vastgesteld. 
 
 
 
Den Helder, 29 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


