
¥ 
Raadsbesluit 

 

  Raadsbesluit ¥ Pagina 1 van 1 

Raadsvergadering d.d.  : 13 juni 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0040 

 

Onderwerp : Jaarstukken 2015 begroting 2017- meerjarenraming 2018-2020 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0030 van het college van burgemeester en wethouders van Den 

Helder van 17 mei 2016; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende regionale raadscommissie Noordkop van 2 juni 2016; 

 

besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet in samenhang met de financiële verordeningen van de  gemeenten 

Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon, de door de raden van de noordkopgemeenten gezamenlijk 

vastgestelde wensen en bedenkingen te volgen ten aanzien van de Jaarstukken 2015, Beleidsplan  2016-2019, 

ontwerp begroting 2017 – meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

 

dat het college van Den Helder de volgende wensen en bedenkingen na overweging aan de voorzitter van het 

algemeen bestuur van de veiligheidsregio kenbaar moet maken ten aanzien van: 

 

De Jaarstukken 2015: 

1 – Geen bezwaren hebben tegen vaststelling van de jaarstukken 2015, nu dezen zijn voorzien van een 

instemmende verklaring van de accountant; 

2 – Geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde bestemming van het bedrijfsresultaat 2015; 

3 – Bij het stuk “Veiligheidsregio in-zicht”: op merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie 
Indicatoren een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname van het 

onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening; 

 

Het Beleidsplan 2016-2019: 

4 – Akkoord gaan met het beleidsplan als visiedocument; 

5 – De wens uit spreken het Beleidsplan aan te vullen met een meerjarenperspectief en een uitvoeringsplan om 

de sturende werking van het beleidsplan te borgen; 

6 – Aan bevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders vaststelt 

in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s. 
 

De Begroting 2017 

7 – Akkoord gaan met de begroting, aangezien deze een voldoende grondslag biedt voor de thans aan de 

Veiligheidsregio opgedragen taken; 

8 – In stemmen met opname in de begroting van de taakstellende bezuinigingsopgave; 

9 – Op  merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie 

overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief 

goede uitvoering van het bestaande takenpakket; 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 13 juni 2016. 

 

plv. voorzitter 

P.R. Reenders 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


