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2018 VR NHN (AI14.05045)  Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 

2015-2018, inclusief risicoprofiel (AI14.05042) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

I. Kortleven 

(0223) 67 8770 

i.kortleven@denhelder.nl 

Onderwerp:  Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018 VR NHN en Regionaal Beleidsplan 

Veiligheidsregio NHN 2015-2018, inclusief risicoprofiel 

 

 

Gevraagd besluit: 

De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 

  De raad stemt in met de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van de 

Veiligheidsregio NHN met bijbehorende bezuinigingstaakstelling ad € 3,3 miljoen;  De raad stemt in met het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 2015-2018, inclusief 

risicoprofiel;  De raad geeft opdracht aan het college van B&W om het besluit en bijbehorende zienswijzen 

middels een brief kenbaar te maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio 

NHN.  

 

Publiekssamenvatting 

Op 3 oktober 2013 worden in de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio NHN alle financiële stukken en 

het Regionaal beleidsplan 2015-2018 behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de Begroting 

2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2018 en dit kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur 

van de Veiligheidsregio NHN. De raad wordt tevens gevraagd om het Risicoprofiel & Regionaal Beleidsplan 

2015-2018 vast te stellen. Aangezien de werkzaamheden uit het beleidsplan reeds verwerkt zijn in de begroting 

2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 is er voor gekozen beide stukken in een advies te behandelen.  

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder heeft 16 juni 2014 de ontwerpbegroting 2015, de meerjarenbegroting 2016-2018, de 

jaarstukken 2013, Beleidsplan & risicoprofiel en Wijziging gemeenschappelijke regeling verdeelsleutel van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 1 juli 2014 heeft de gemeente Den Helder de 

accountantsverklaring jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN ontvangen. Op 3 oktober 2014 worden in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN deze (financiële) stukken behandeld. Dit 

advies behandelt de ontwerpbegroting 2015, de meerjarenbegroting 2016-2018 en het Beleidsplan & 

risicoprofiel  van de Veiligheidsregio NHN. De wijziging gemeenschappelijke regeling wordt in een apart 

document behandeld. Ook de jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN worden in een apart advies behandeld. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 19 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, 

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing en voert de administratieve taken rond het Veiligheidshuis uit. 

 

Kader 

In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de 

gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de jaarstukken wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van 

de gemeenschappelijke regeling de jaarstukken 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. 
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Volgens art. 14 van de Wet veiligheidsregio’s moet het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in 

de vier jaar een beleidsplan vaststellen, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een 

gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. 

 

Argumenten 

 

Begroting 2015 VR-NHN 

 

1. Structurele kosten 

In de begroting 2015 VR-NHN is de gezamenlijke bijdrage van de gemeenten aan de Veiligheidsregio NHN 

berekend. De bijdrage wordt op basis van een verdeelsleutel opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. 

Zie hiervoor het apart opgestelde advies. 

De begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 zijn structurele begrotingen, met andere woorden: de 

structurele gemeentelijke bijdrage blijft van 2015 tot 2018 gelijk. Het DB van de Veiligheidsregio heeft op 4 

juli aan de gemeenten voorgesteld de begroting vast te stellen op een niveau van € 64.7 miljoen, waarvan € 
41,3 miljoen wordt bijgedragen door de gemeenten gezamenlijk. Hierin is een taakstelling van 3,3 miljoen 

opgenomen. Tevens zijn hiermee de meegegeven taakstellingen uit 2013 en 2014 en de nullijn 2015 van 

0,6 miljoen ingevuld. Voor 2016 en 2017 buigt een bestuurlijke commissie zich over mogelijke 

verdergaande bezuinigingen op het structurele kostenniveau. 

Dit voorgestelde niveau (€ 41,3 miljoen) heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Den Helder. De 

omvang is afhankelijk van de keuze van de verdeelsleutel. De ontwikkeling van het bijdrageniveau aan de 

veiligheidsregio varieert (afhankelijk van de verdeelsleutel) van - € 115.000 tot + € 622.000. Consequenties 
van het vervallen van de btw compensatiemogelijkheid voor brandweertaken zijn hierin opgenomen 

(circa +€ 129.000 voor Den Helder). 
 

2. Afbouw doorbelaste kosten gemeentelijke bedrijfsvoering 

Aan de lokale brandweer worden momenteel gemeentelijke kosten voor bedrijfsvoering doorbelast. Met 

regionalisering gaat de veiligheidsregio logischerwijs zelf zorg dragen voor deze diensten. Dat leidt bij Den 

Helder en bij de overige gemeenten tot een opgave om de eigen kosten van doorbelaste bedrijfsvoering 

(voor Den Helder thans € 567.000 per jaar) af te bouwen, dan wel toe te delen aan andere programma’s. 
Eén van de gemaakte afspraken is dat medewerkers van de gemeenten bij vacatureplaatsen in de 

(bedrijfsvoering van de) veiligheidsregio een voorrangspositie krijgen (interne kandidaat) om daarmee het 

gemeentelijke afbouwproces te helpen. Verder zal afbouw plaatsvinden onder andere door natuurlijk 

verloop. De afbouw van deze kosten is een financiële opgave naast de structurele kostenontwikkeling. 

 

Met het vaststellen van het structurele begrotingsniveau wordt regionaal een eenduidig kwaliteitsniveau bereikt 

en blijft de brandweerzorg voor de brandweerzorg in Den Helder minimaal de huidige kwaliteit behouden. 

 

Zienswijze: 

In te stemmen met de begroting 2015 VR-NHN met bijbehorende bezuinigingstaakstelling ad  € 3,3 miljoen. 

 
(Algemene) Reserves 

Per 31 december 2013 heeft de veiligheidsregio een voordelige financiële buffer van € 1.715.000. welke bestaat 

uit:  Algemene reserve          € 938.000  Bestemmingsreserve         € 684.000  Reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg     €   93.000 
 

Bij de behandeling van de begroting 2014 is ingestemd met een onttrekking uit de bestemmingsreserve ad 

€ 624.000, bestaande uit:  bestemmingsreserve bezuinigingen 2013      € 238.000       bestemmingreserve bezuinigingstaakstelling 2014     € 386.000 

Hierdoor wordt verwacht dat het saldo per 1 januari 2015 € 1.090.000 bedraagt. 
 

Op basis van de gemeenschappelijke regeling is een algemene reserve toegestaan van 2,5% van de totale 

lasten van de VR-NHN. Voor de begroting 2015 is voorgesteld door het dagelijks bestuur om de algemene 

reserve naar boven bij te stellen. Door de stijging van de omvang van de begroting 2015 naar € 64.4 miljoen 

minus bezuiniging van € 3.3 miljoen, stijgt ook de maximale omvang van de algemene reserve naar € 1.53 
miljoen. 
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Zienswijze: 

Voorgesteld wordt: 

- de maximale algemene reserve bij te stellen naar 2,5% van de totale lasten VR-NHN zijnde  

 € 1.53 miljoen 

 

Meerjarenraming 

De meerjarenraming is belangrijk bij de kaderstellende functie, omdat hierin de financiële basis ligt voor het 

opstellen van de begroting. De begroting 2015 is structureel. Dit wil zeggen dat de structurele gemeentelijke 

bijdrage, zonder rekening te houden met loon- en prijsstijgingen, op het prijspeil 2015 blijft (€ 41,3 miljoen). 
 

De meerjarenraming in cijfers: 

 

Exploitatie 2016-2018    

Bijdrage x €1.000 2016 2017 2018 

Veiligheidsregio     

Baten 20.100 20.100 20.100 

Lasten 64.700 64.700 64.700 

Saldo lasten/baten  -44.600  -44.600  -44.600 

Bezuinigingen 3.300 3.300 3.300 

Gemeentelijke bijdrage 41.300 41.300 41.300 

verwacht resultaat  0  0  0 

 

Regionaal beleidsplan 2015 t/m 2018 VR NHN 

Vanwege de taakverbreding heeft de Veiligheidsregio NHN het Regionaal Beleidsplan incl. risicoprofiel 

aangepast. Tot 2015 ligt de nadruk op ‘slimmer samenwerken’ en  uitgangspunt hierbij was te voldoen aan 
vernieuwde financiële kaders. Na 2015 verschuift het accent naar het verhogen van het maatschappelijk 

rendement. De inspanningen worden hierbij nog meer gericht op de daadwerkelijke bijdrage aan de 

veiligheidssituatie in de regio waarbij een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn.  

 

De strategische koers voor de komende jaren bestaat uit negen speerpunten, die binnen alle programma’s van 
de Veiligheidsregio terugkomen:  in 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd  in 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico’s en 

handelingsperspectieven  in 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten  in 2018 zijn er 75 (10%) minder uitrukken voor brand dan in 2013  in 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015  in 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade dan in 2015  in 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015  in 2018 wordt gevaar bij  woningbrand en bij ingevallen binnen 15 minuten weggenomen  in 2018 worden alle acute effecten van incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied 

Doel van het beleidsplan 2015-2018 is tevens om inzichtelijk te maken wat de samenhang tussen de plannen 

van de verschillende diensten binnen de VR-NHN is. 

 

Opnemen Veiligheidshuis in Regionaal beleidsplan 

Naast de fysieke veiligheid voert de Veiligheidsregio NHN sinds 1 januari 2014 de administratieve taken 

(beheer) uit van het Veiligheidshuis. De inhoudelijke sturing van het Veiligheidshuis wordt uitgevoerd door de 

commissie Jeugd en veiligheid. Zij zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van deze paragraaf. Aangezien 

de Veiligheidsregio NHN niet over de inhoudelijke aansturing gaat en het vastleggen van deze taken in beleid 

geen wettelijk taak is wordt voorgesteld hier een zienswijze voor in te dienen om verwarring in de aansturing te 

voorkomen. 

 

Zienswijze: 

De gemeente Den Helder stelt voor het tekst gedeelte over het Veiligheidshuis te verwijderen uit het Regionaal 

Beleidsplan 2015-2018. 

 

Regionaal risicoprofiel NHN 

De basis voor het regionaal beleidsplan is het in bijlage 1 opgenomen regionaal risicoprofiel. Deze bevat een 

overzicht van risicovolle situaties in  Noord-Holland Noord en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen 

voordoen. Het gaat hierbij om risico’s die de normale werkzaamheden van hulpdiensten substantieel 
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overstijgen. De risico’s zijn ingedeeld in drie risicocategorieën.   Deze zijn niet absoluut, maar qua beeldvorming 
richting duidend voor de regio Noord-Holland Noord. De indeling is gebaseerd op de mate van bestuurlijke 

beïnvloedbaarheid om met beheersmaatregelen de waarschijnlijkheid en impact van de risico’s binnen de regio 
Noord Holland Noord te reduceren. De risico’s binnen de gemeente Den Helder zijn hieronder gebracht en in 

tegenstelling tot het vorige risicoprofiel is er voldoende aandacht voor deze risico’s. 
 

Onduidelijk is echter wat de stand van zaken is en wat de planning voor de komende periode  is 

rondom deze risico’s. Voorgesteld wordt om de Veiligheidsregio NHN te verzoeken om een overzicht te 

geven van de stand van zaken en planning rondom de voorbereiding van de vier grootste risico’s in de 
gemeente Den Helder. 

 

Zienswijze: 

De Veiligheidsregio NHN te verzoeken om een overzicht te geven van de stand van zaken en planning rondom 

de voorbereiding (oefening en planvorming) van de vier grootste risico’s in de gemeente Den Helder. 
 

 

Financiering Regionaal beleidsplan 2015-2018 

Dit beleidsplan is gebaseerd op de hoogte van de concept-begroting 2015 VR-NHN. Mocht de definitieve 

besluitvorming van de begroting 2015 leiden tot extra bezuinigingen, dan zal dit ook gevolgen hebben voor de 

inhoud van dit beleidsplan. Indien noodzakelijk zal een aangepaste ambitie van het beleidsplan opnieuw voor 

zienswijze aan de raden worden voorgelegd.   

 

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, 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.  

 

Vooraf zijn er een aantal brieven met zienswijzen namens gemeenten verstuurd aan de Veiligheidsregio NHN 

met afschrift aan alle gemeenteraden in NHN. Het AB van de Veiligheidsregio NHN heeft op 4 juli 2014 besloten 

deze brieven samen te voegen en een adviescommissie de opdracht te geven te kijken naar nieuwe 

bezuinigingsvoorstellen. De adviescommissie is inmiddels opgezet. 

Op grond van artikel 2, lid c gemeentelijke procedures, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 

2012 is het voorstel uitgesloten voor het houden van een referendum. 

 

Financiële consequenties 

De begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van de Veiligheidsregio NHN heeft gevolgen voor de 

begroting van de gemeente Den Helder. De omvang is afhankelijk van de keuze van de verdeelsleutel. De 

ontwikkeling van het bijdrageniveau aan de veiligheidsregio varieert (afhankelijk van de verdeelsleutel):  -  € 115.000 bij toepassing van de huidige verdeelsleutel (inwonertal)  + € 273.000 bij toepassing van de gemengde sleutel (50% OOV / 50% inwonertal)  + € 622.000 bij toepassing van verdeling op basis van de bijdrage OOV uit het gemeentefonds 

Zie voor details het separate advies inzake de gemeenschappelijke regeling (verdeelsleutel). 

Naast de structurele kostenontwikkeling is sprake van afbouw van doorbelaste gemeentelijke 

bedrijfsvoeringskosten aan het programma brandweer, nu het beheer van de brandweer wordt overgenomen 

door de Veiligheidsregio. 

 

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. 
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Realisatie 

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is afgestemd met 

de brandweer en de concernstaf. In het AB van de Veiligheidsregio NHN worden de stukken vastgesteld. 

 

Den Helder, 2 september 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 
 secretaris 

drs. M.J. van Dam (CCMM) 

 
  


