Gemeenteraad
Portefeuillehouder: Jan de Boer

Van team: Team Openbare orde & Veiligheid
Adviseur: Lionique Engel
E-mail: l.engel@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar

Kenmerk: 2021-019184
Begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:

Voorstel met betrekking tot zienswijze Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van
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Publiekssamenvatting:
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2021 de jaarstukken 2020, de begroting
2022 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO ambulancediensten, van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 9 juli 2021 worden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio de financiële stukken behandeld. Deze zienswijze is opgesteld
voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de
veiligheidsregio NHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke
regelingen in een regionale raadscommissie besproken.
Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de
financiële stukken van de veiligheidsregio. Het college van B&W koppelt de zienswijze van de
gemeenteraad middels een brief terug aan de voorzitter van het DB van de veiligheidsregio.

Geadviseerd besluit
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en het voorgenomen besluit tot deelname
aan de stichting FLO Ambulancediensten, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en een zienswijze
op te stellen.
2. om de zienswijze van de gemeenteraad, via het college van B&W, aan te bieden aan de voorzitter van
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2021 de jaarstukken 2020, de
begroting 2022, en het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten,
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 9 juli 2021 worden in de vergadering van
het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio NHN deze stukken behandeld. Voorafgaand aan deze
vergadering dient de zienswijze van de gemeente kenbaar gemaakt te worden aan het Dagelijks
Bestuur voor uiterlijk 25 juni 2021. Deze zienswijze is opgesteld voor en door de vier gemeenten in de
Kop van Noord-Holland. Alleen op de derde zienswijze over de begroting verschillen de gemeenten
van mening, waardoor gemeente Schagen een aparte zienswijze heeft opgesteld. De financiële
stukken van de Veiligheidsregio NHN worden samen met de financiële stukken van de andere
gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.
Doelen en resultaten
De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 is
bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Het
stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten
van de GR voor het komende jaar.
Kaders en omstandigheden
De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4
van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere
stukken waarin dit naar voren komt zijn:
- Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018,
- De Gemeenschappelijke regeling zelf,
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.
Argumenten en alternatieven
De veiligheidsregio voert voor de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied
van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en
crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de veiligheidsregio voor 12 gemeente in
Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een aantal
stemmen in het Algemeen Bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten
sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.
Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.
Bestuurlijke vernieuwing
Dit is niet van toepassing op het indienen van een zienswijze.
Duurzaamheid
Dit is niet van toepassing op het indienen van een zienswijze.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties voor het indienen van een zienswijze. De gemeenten in NoordHolland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de
veiligheidsregio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële
huishouding van belang. Door middel van dit advies wordt hierop gestuurd.
Uitvoering en planning
Niet van toepassing.
Communicatie
Volgens de gebruikelijke procedure: Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale
gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de veiligheidsregio. Het college
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van B&W koppelt het besluit/zienswijze van de gemeenteraad middels een brief terug aan de
voorzitter van het DB van de veiligheidsregio.

Den Helder, 4 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

14 juni 2021

Besluit nummer

2021-019184

Onderwerp

Voorstel met betrekking tot zienswijze Jaarstukken 2020 en begroting
2022 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 4
mei 2021,

besluit:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en het voorgenomen besluit tot
deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en
een zienswijze op te stellen.
2. om de zienswijze van de gemeenteraad, via het college van B&W, aan te bieden aan de voorzitter
van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 juni 2021
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