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Publiekssamenvatting:
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voor 2020 de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 
opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk 
te doen via de RRN.

Geadviseerd besluit
1. voorzien van eventuele advisering van de Regionale Raadscommissie Noordkop, de jaarstukken 2019 
van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen, indien wordt voldaan aan hetgeen gesteld is 
onder de zienswijze en;
2. de begroting 2021 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien wordt voldaan aan hetgeen 
gesteld is onder de zienswijze.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14-04-2020 de jaarstukken 2019 en de 
begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Tot 24-06-2020 kunnen de 
gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit 
regionaal via de RRN te doen.

Doelen en resultaten
Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het 
Veiligheidshuis NHN.

Kaders en omstandigheden
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële 
huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Argumenten en alternatieven
Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Bestuurlijke vernieuwing
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Financiële consequenties
De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de 
deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te 
nemen. Indien het AB vande Veiligheidsregio Noord-Holland Noord instemt met de jaarrekening en het 
daarmee samenhangende besluit resultaatbestemming wordt er een bedrag van €486.000 
gerestitueerd aan de deelnemers naar rato van de deelnemersbijdrage.

Uitvoering en planning
N.v.t.

Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over 
de stukken. De coördinerende gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Den Helder, 19 mei 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2020

Besluit nummer 2020-024894

Onderwerp Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 19 
mei 2020,

besluit:

1. voorzien van eventuele advisering van de Regionale Raadscommissie Noordkop, de jaarstukken 
2019 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen, indien wordt voldaan aan hetgeen 
gesteld is onder de zienswijze en;

2. de begroting 2021 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien wordt voldaan aan hetgeen 
gesteld is onder de zienswijze.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2020


