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Geacht college, 

In de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR 
NHN) van 1 maart 2013 is gesproken over de overdracht van Veiligheidshuizen aan VR NHN. De 
volgende besluiten zijn over dit onderwerp tijdens deze vergadering genomen: 
1. overdragen van het Veiligheidshuis ais taak vanuit de gemeenten aan het bestuur VR NHN en 

de gemeenschappelijke regeling hierop aanpassen; 
2. het Veiligheidshuis onder aansturing van de huidige commissie Jeugd en Sociale Veiligheid te 

brengen; 
3. de financiële bijdrage van de aan VR NHN deelnemende gemeenten voor dit onderdeel te 

stellen op € 0,40 per inwoner voor 2014; 
4. de colleges een hiertoe strekkend voorstel te doen. 

Verzoek overdracht Veiligheidshuizen 
In deze brief doen wij u dus het verzoek om de taak inzake Veiligheidshuizen over te dragen aan 
het bestuur van de Veiligheidsregio. Voor de overdracht van de genoemde taak dient de 
gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden en tevens wordt u gevraagd om een bijdrage per 
inwoner te leveren (€0,40). 
Er is gekozen voor een ruimere formulering in de gemeenschappelijke regeling, zodat bij eventuele 
overdracht van overige taken op het vlak van integrale veiligheid niet opnieuw de 
gemeenschappelijke regeling aangepast hoeft te worden. Tevens is van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen te actualiseren. Een 
concept-besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling is bijgevoegd. 
Volgens artikel 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college niet over tot het 
wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Ook voor de 
gevraagde inwonerbijdrage zult u toestemming van uw gemeenteraad nodig hebben. 
Gelet daarop is een model-raadsvoorstel opgesteld, waar ook de verdere inhoudelijke 
onderbouwing is uitgewerkt. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
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Onderwerp overdragen taak Veiligheidshuizen 

Datum 24 april 2013 

Proces 
De komende maanden zal onder leiding van een ambtelijke Stuurgroep, bestaande uit de hoofden 
Veiligheid van de gemeenten Hoorn, Alkmaar en Den Helder, de officier van justitie Noord-Holland 
Noord, de manager van Programmabureau Integrale Veiligheid en de algemeen directeur van VR 
NHN gewerkt worden aan de voorbereidende werkzaamheden om het veiligheidshuis onder te 
brengen bij de Veiligheidsregio. Dit alles gebeurt in afstemming met de voorzitter van de commissie 
Jeugd en Sociale Veiligheid, mevrouw Oosterop. 

De aan te stellen kwartiermaker zal dit proces verder vormgeven. Leidraad hierbij is het 
vastgestelde visie- en inrichtingsplan. 

Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van de besluitvorming binnen uw gemeente omtrent 
dit onderwerp. Graag ontvangen wij een gewaarmerkt kopie van het college- en raadsbesluit. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

Jos Stierhout 
Algemeen directeur 
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Mode I-raadsvoorstel 

Onderwerp:onderbrengen veiligheidshuizen onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 

Voorstel 

• Instemmen met het overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur van 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN); 

• Gelet op het bovenstaande toestemming verlenen tot het vaststellen van de tweede wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

• Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 0,40 per inwoner per jaar voor deze 
taak vanaf het begrotingsjaar 2014. 

Kern 
In de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) 
van 1 maart 2013 is gesproken over de overdracht van Veiligheidshuizen aan VR NHN. De volgende 
besluiten zijn over dit onderwerp tijdens deze vergadering genomen: 
1. overdragen van het Veiligheidshuis als taak vanuit de gemeenten aan het bestuur VR NHN en de 

gemeenschappelijke regeling hierop aanpassen; 
2. het Veiligheidshuis onder aansturing van de huidige commissie Jeugd en Sociale Veiligheid te 

brengen; 
3. de financiële bijdrage van de aan VR NHN deelnemende gemeenten voor dit onderdeel te stellen 

op € 0,40 per inwoner voor 2014; 
4. de colleges een hiertoe strekkend voorstel te doen. 

Voor de overdracht van de genoemde taak dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden 
en tevens is het college gevraagd om een bijdrage per inwoner te leveren (€0,40). Volgens artikel 2 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college niet over tot het wijzigen van een 
regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Ook voor de gevraagde 
inwonerbijdrage is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het onderhavige voorstel is opgesteld 
om deze toestemming te verkrijgen. 

Toelichting 
Hieronder volgen een aantal overwegingen die hebben geleid tot de gemaakte keuze inzake de 
organisatie van het Veiligheidshuis in Noord-Holland Noord. 

• Efficiëntere inrichting Veiligheidshuis 
De samenwerkende ketenpartners in de regio Noord-Holland Noord' willen het Veiligheidshuis in 
Noord-Holland Noord meer efficiënt inrichten en de regionale werking organisatorisch en 
bestuurlijk borgen. Daardoor is de wens ontstaan voor een herijking en samenvoeging van de 
huidige drie Veiligheidshuizen. Dit sluit aan op het Landelijke Kader Veiligheidshuizen. Zie 
hiervoor ook het visie- en inrichtingsplan Veiligheidshuis Noord-Holland Noord en de uitwerking 
daarvan (bijlagen 1 en 2). 

1 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Gemeenten, GGD Hollands Noorden, Openbaar Ministerie, Politie Noord-Holland Noord, 
Raad voor Kinderbescherming Noord-Holland, Reclassering Alkmaar-Haarlem. 
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• Regionalisering Veiliqheidshuis vanuit landelijke stuurgroep Veiliqheidshuizen 
Op 26 oktober 2011 heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen ermee ingestemd om de 
Veiligheidshuizen op bestuurlijk niveau te organiseren langs de geografische grenzen van de 25 
veiligheidsregio's. De consequentie is dat op dit schaalniveau besluitvorming zal plaatsvinden 
over de organisatie van Veiligheidshuizen binnen de regio. Op regionaal niveau behoudt men de 
vrijheid om het voor de regio meest efficiënte aantal locaties van het Veiligheidshuis te bepalen. 

• Regionalisering beleidskader 
Noord-Holland Noord heeft in februari 2012 de regionale veiligheidsagenda "bewust samen" 
vastgesteld. De veiligheidsagenda zet in op versterking van de sturing op en betere samenhang in 
de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Het Veiligheidshuis speelt daar een belangrijke rol in, 
omdat zij zich richt op het bestrijden van complexe veiligheidsproblemen. De verbinding tussen de 
beleidsdomeinen is een verbeterpunt, vooral de afstemming tussen de veiligheids- en zorgketen. 
In dat kader kan de ontwikkeling en regionalisering van de Veiligheidshuizen worden gezien als 
een belangrijke stap. 

Financiën 
Bijdrage Rijk 
Tot op heden vindt verdeling van de structurele bijdrage aan de veiligheidshuizen plaats via het OM. 
Gelet op de wens te komen tot regionalisering van veiligheidshuizen en de versterking van de regierol 
van gemeenten bij de aanpak van onveiligheid, is besloten om de structurele VenJ-bijdrage niet langer 
via het OM, maar via de gemeenten aan de veiligheidshuizen uit te keren. Dit betekent dat de VenJ-
bijdrage zal worden uitgekeerd aan de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio's. Voor Noord-
Holland Noord is Alkmaar de zetelgemeente. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie verstrekt 
€251.700 subsidie per jaar ten behoeve van het Veiligheidshuis. 

Cofinanciering 
De VNG heeft aangegeven achter het uitgangspunt te staan dat alle gemeenten financieel bijdragen 
aan de veiligheidshuizen. De nadere invulling van de cofinanciering door gemeenten wordt regionaal 
bepaald 2. 
Met de onderbrenging van het Veiligheidshuis NHN in de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio NHN, wijzigt ook de financiering van het Veiligheidshuis. Door de veiligheidshuizen 
als taak van de gemeenschappelijke regeling aan te merken, zal de financiering ook via VR NHN 
lopen en zullen alle gemeenten een gelijke bijdrage per inwoner per jaar voor deze taak bijdragen. In 
Noord-Holland Noord is afgesproken die te stellen op €0,40 per inwoner. In bijlage 3 is een overzicht 
van de bijdrage per gemeente opgenomen. 

Begroting 
De concept-begroting is bijgevoegd in bijlage 3. In samenwerking met de meeste betrokken partners 
een bekostigingsmodel ontwikkeld, mede gebruik makend van de Eindnotitie leertuin professionele 
standaard Parket Generaal (2011) en de Eindnotitie leertuin financiën (2011). Deze notities laten 
onder andere goed zien welke meerkosten er voor veiligheidshuizen zijn. De begroting voor Noord-
Holland Noord is op deze notities gebaseerd. 

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Er is gekozen voor een ruimere formulering in de gemeenschappelijke regeling, zodat bij eventuele 
overdracht van overige taken op het vlak van integrale veiligheid niet opnieuw de gemeenschappelijke 

2 
Toelichting op besluit van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen van 16 februari over verdeelmodel en verdeelwijze van 

de V&J bijdrage, februari 2012 College van Procureurs-generaal 
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regeling aangepast hoeft te worden. Tevens is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de 
gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen te actualiseren. Het besluit van het college 
{inclusief toelichting) is bijgevoegd {bijlage 4a en 4b). Ook is de geconsolideerde tekst van de 
gemeenschappelijke regeling bijgevoegd (bijlage 5). 

Uitvoering 
Het Veiligheidshuis is primair een operationele instelling die zich richt op de behandeling van 
multiproblem/complexe veiligheidscasuïstiek, vanuit de regierol van de gemeente op veiligheid. 
Conform de landelijke uitgangspunten zal het Veiligheidshuis bestaan uit een kernbezetting en een 
flexibele schil van partners. Het gaat om een sobere en robuuste netwerkorganisatie, die geografisch 
nabij de partners functioneert. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zal gevestigd worden in 
Alkmaar met knooppunten in Den Helder en Hoorn. 
Het onderbrengen van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord bij de VR NHN en de daarbij horende 
organisatorische en financiële wijzigingen zullen per 1 januari 2014 van kracht zijn. 

Voorstel 
• Instemmen met het overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur van 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN); 
• Gelet op het bovenstaande toestemming verlenen tot het vaststellen van de tweede wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
• Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 0,40 per inwoner per jaar voor deze 

taak vanaf het begrotingsjaar 2014. 

Bijlagen 
1. Visie- en Inrichtingsplan Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 
2. Uitwerking Visie- en Inrichtingplan VHH NHN 
3. Gemeentelijke bijdragen en concept-begroting 
4. Wijzigingsbeslutt gemeenschappelijke regeling (inclusief toelichting) 

5. Geconsolideerde tekst gemeenschappelijke regeling. 

Plaats, datum 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris, De burgemeester 
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Manager Veiligheidshuis (1) €83.000 
Procesregisseur (3) € 180.000 
Medewerker registratie en documentatie (2,5) € 100.000 
Managementassistent (1) €40.000 
Huisvesting/ICT centrale locatie €58.000 
Knooppunt (2) €24.000 
Overige kosten (stelpost) € 18.400 

Totale kosten p/j € 503.400 

Bijdrage Min. V&J € 251.700 
Gemeentelijke bijdrage (50%) €251.700 

Bet re f t c o n c e p t - b e g r o t i n g 
V e i l i g h e i d s h u i s NHN 



CD 
CO 

co 
^3-

r--

o 
CM 
CO 
CD CM 

O 
O ) 

i n 
CM 

0 
+•> 
c 
CD 
CD 
E 
CD 
O) 
l_ 
0) 
Q. 
U) 
CO 
1_ 

TJ 
O 

CD 

co 
CM 

en 
co 
CM 
CM 

CO 
cn 
CO 

co 

CM 

CO CD 
LO CO 
^ O 

LD 

CO 

CD CL 
E2 
ai 
Ö 
<U 

Q 
CM 

O 
CM 

(U 
CL 

01 

O 

c 
CD 
c 
CD 
CD 
H 
CD 

CU 
ral 
a3 

CO 

"O 
£= 

ro 

jz 
O 
CU 
1— 

Q 

T3 
i _ ro ra 
o 

i _ 
CU 
0) X 

w 
T 3 
C 

Ö 
IE 

"O 
c 
ro 
c 
CÜ 
O ) 
O ) 
O 

O 

ra 
ü 
£0 

O 
CU 
O 
1— 

CO 
CU 

"O 
O 

co 

co 
8 
O 
r— 

CO 
!_ 
(D 

l i l 
c ? 0 

Q) f g 
CD — c 

E -5 ^ £ o> ra CL <£> — cn 
ro ca ro 
-a £ -a 
CD O CU CÜ !— -Q 

X 
z 
3 
£ 
•O 

Dl 

ca > 

0 0 
CD 
O 
£ a3 
CL CQ 

o 
5 s 
ca o 
ca TJ 

CL J -

i> I 
0) er 

X> CD 

JS 1 
CU t o 
N Q . 
CU O 

"O 

• E ^ 
'e m 

CD T 3 
£Z £= 
O CU 

C CL 
™ cu 
ro -Q 

£ c 

ca N 

f co 
(D X o 

* CM 



Visie en Inrichtingsplan 

Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 



Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

1. In le id ing 

Het Veil igheidshuis is een knooppunt voor de behandeling van vei l igheidsproblemen 
waar de samenleving mee geconfronteerd wordt . Het kan gaan om persoons, groeps-
en/of gebiedsgebonden vei l igheidsaanpakken. Zij richt zich op operationele 
vraagstukken waar meerdere partners een bijdrage aan moeten leveren, ieder vanuit 
hun eigen taak en expert ise, maar wel vanui t een gezamenl i jke en mult idiscipl inaire 
benadering. Doelgroepen waar de Veil igheidshuizen zich mee bezig houden zijn 
personen: jeugdigen en volwassenen. De huidige thema's z i jn : j eugdgroepen , huiseli jk 
geweld, veelplegers, r isicoburgers en ex-gedet ineerden. 

In de veil igheidsregio Noord-Holland Noord zijn drie Veil ighëidshuizen actief: het 
Veil igheidshuis Den Helder (2006) het Veil igheidshuis regio A lkmaar (2009 ) , en sinds 1 
januar i 2012 bestaat er ook een Veil igheidshuis in West-Fr iesland. 

De drie Veil igheidshuizen hebben elk een eigen achtergrond en ontstaansgeschiedenis; 
2e zi jn verschil lend in f inancier ing, pr ior i te i ten, processen, organisat ie en wijze van 
aanstur ing. Wel is er sinds 2011 één stuurgroep Veil igheidshuizen. 

Deze stuurgroep heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan een nieuwe visie op de 
Veil igheidshuizen. Eén visie voor heel Noord-Holland Noord. Zij heef t ook behoefte aan 
één inrichtingsplan met de intent ie om de drie Veil igheidshuizen om te vormen to t één 
Veil igheidshuis organisatie in Noord-Holland Noord. 
De stuurgroep koerst daarmee op een nieuwe situatie per 1.1.2013. 

Op hoofdl i jnen zijn de redenen voor d i t visie- en inrichtingsplan de volgende: 
• Organisatie langs de grenzen van de vei l igheidsregio; 
• Wens tot regionale dekking van de Veil igheidshuizen; 
• Wens to t een eenduidige visie, s tur ing, pr ior i ter ing, processen en organisatie ; 
• Een gewijzigd financieel kader (r i jksbi jdrage structureel , maar wel lager) 
• versterkte relatie met lokale veil igheidsplannen en dr iehoek; 
• Loslaten van de tradit ionele domeinen, focus op complexe en mul t i -prob lem 

zaken; / 

Op de aanleiding voor het v is iedocument wordt in het volgende hoofdstuk verder 
ingegaan. Vervolgens wordt de visie en richting voor het nieuwe Veil igheidshuis 
gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de context , kaders, randvoorwaarden, 
inr icht ing, processen, s tur ing, mogel i jke organisat ievormen en rechtsvormen. 
Laatstgenoemde twee onderwerpen worden op verzoek van de stuurgroep in meerdere 
var ianten aangeboden. 

i 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

2. Aanle id ing 

2.1 Opdracht s tuurgroep 
Op 26 maar t 2012 heeft de stuurgroep Veil igheidshuis Noord-Holland Noord een 
opdracht verst rekt om te komen tot een her i jk t visiedocument en een nieuw 
inricht ingsplan voor één Veil igheidshuis organisat ie in Noord-Holland Noord. 

Er is een projectgroep en een adviesgroep (opdrachtgevers) geformeerd. De 
adviesgroep bestaat uit de afdelingshoofden veil igheid van de gemeenten Alkmaar, 
Hoorn en Den Helder en de Officier van Justit ie Veil igheidshuis. 

De projectgroep bestaat uit de ketenmanagers van de Veil ighëidshuizen in de regio 
Alkmaar, West-Friesland en Den Helder, en OOV-ambtenaren Hollands Kroon en 
Koggenland, de programmamanager van het programmabureau integrale vei l igheid 
(PIV) en namens het OM de accountmanager van het Arrondissementaal Justit ieel 
Beraad (AJB). Laatstgenoemde is tevens project leider. 

2.2 Aan le id ing her i jk ing v is ie op Ve i l ighe idshu izen 
De aanleiding om opdracht te verst rekken voor een visie en inrichtingsplan 
Veil igheidshuis Noord-Holland Noord bestaat uit vier e lementen: 

• Perspectiefnotitie Noord-Holland Noord 
In oktober 2009 is door de voorzi t ters van de afdel ingsdriehoeken, leden van 
het Arrondissementaal Justit ieel Beraad , en vertegenwoordigers van de 
Veil igheidshuizen Alkmaar en Den Helder gesproken over de geografische en 
themat ische doorontwikkel ing binnen de regio om een regionaal dekkende 
aanpak van vei l igheidsvraagstukken te creëren. Desti jds is tevens gesproken 
over een locatie in West-Friesland. Aangegeven werd dat het op te rmi jn zou 
betekenen dat het Veil igheidshuis Alkmaar Noord-Kennemerland zou bedienen 
(regio A lkmaar ) , het Veil igheidshuis Den Helder de Noordkop en het 
Veii igheidshuis Hoorn West-Friesland. Leden van het Arrondissementaal 
Justit ieel Beraad hebben besloten aan maximaal dr ie locaties binnen Noord-
Holland Noord capaciteit te leveren. Deze visie is in het Regionaal College in 
maar t 2010 bekracht igd. De bestur ing van de Veil igheidshuizen en de 
f inancier ing zouden omwil le van de ui twerk ing meer gefaseerd worden, In de 
tussenl iggende periode werden de toen (in 2009) bestaande Veil igheidshuizen 
verzocht het t ra ject van doorontwikkel ing voort te zetten en de omliggende 
gemeenten te gaan bedienen. 

• Regionalisering VH vanuit landelijke stuurgroep Veilighëidshuizen 
Op 26 oktober 2011 heeft de landel i jke stuurgroep Veil igheidshuizen ermee 
ingestemd om de Veil igheidshuizen op bestuur l i jk niveau te organiseren langs 
de geograf ische grenzen van de 25 vei l igheidsregio's. De consequentie is dat op 
dit schaalniveau beslui tvorming zal plaatsvinden over de organisatie van 
Veil igheidshuizen binnen de regio. Op regionaal niveau behoudt men de vr i jheid 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

om het voor de regio meest eff iciënte aantal locaties van het Veil igheidshuis te 
bepalen. 

• Regionalisering structurele V&J bijdrage van de Veilighëidshuizen 
In samenhang met het voorstel voor regionalisering van de 
Veil igheidshuizen is besloten om ook bij de verdeling van de structurele V&J 
bi jdrage aan de Veil igheidshuizen uit te gaan van deze bestuurl i jke regionale 
indel ing. Tot op heden v indt verdel ing van de structurele bi jdrage aan de 
Veil igheidshuizen plaats via het OM. Gelet op de wens om te komen to t 
regionalisering van de Veil igheidshuizen en de versterk ing van de regierol van 
de gemeenten is besloten om de structurele V&J bi jdrage via de 
zetelgemeenten van de vei l igheidregio uit te keren (NHN 251.790, 
Uitgangspunt (VNG) is dat alle gemeenten f inancieel bi jdragen aan de 
vei l igheidhuizen, de precieze invul l ing van de co-f inanciering v indt binnen de 
regio p laats 2 . De zetelgemeente van de Veil igheidsregio NHN is Alkmaar 

* Veiligheidshuis West-Friesland 
Op 27 februari 2012 hebben de bestuurders van de West-Friese gemeenten 
de stuurgroep Veil igheidshuis Den Helder en regio Alkmaar verzocht om 
opdracht te verstrekken voor een gezamenl i jk inr icht ingsplan Veil igheidshuizen 
Noord-Holland Noord. Vanuit het bestuur in West-Friesland is er een 
vertegenwoordiger afgevaardigd in de stuurgroep Veil igheidshuis. 

i 

1 Verdeels leutel gebaseerd op de recent her i j k te BVS poli t ie ( 2 0 1 0 ) 
2 

Toel icht ing op beslui t van de landel i jke s tuurgroep Vei l ighëidshuizen van 16 februar i over verdee lmodel en 
verdeelwi jze van de V&J b i jd rage, februar i 2012 College van Procureurs-generaal 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

3. U i tgangspunten 
De adviesgroep heeft een aantal principes geformuleerd die ten grondslag l iggen aan 
de visie en het inr icht ingsplan. 

3.1 Pr inc ipes 
Niet het vele is goed, maar het goede is veel 

• Eenduidigheid in de basis (u i tbouw is mogel i jk) 
Lean en mean Veil igheidshuis 
Behoud van succesvolle formules 
Kostenbespar ing/ inverd ienmodel 3 

• Elkaar kennen/ werken vanui t ver t rouwen 
• Het Veil igheidshuis richt zich op mul t iproblem en complexe zaken 
• Minder zaken met meer effect 
• Het Veil igheidshuis werk t vraaggestuurd, met dien verstande dat voorkomen 

moet worden dat het Veil igheidshuis een "dumpp laa ts " wordt . 

3 Vanuit het principe "oud voor nieuw". Oud beleid voor nieuw beleid en geen nieuwe casusoverleggen 
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4. Be le idskader 

4.1 Reg ionaa l be le idskader 
Noord-Holland Noord wil behoren to t één van de v i j f vei l igste regio's in Neder land. Om 
dat te bereiken hebben de vei l igheidspartners in de regio een gezamenl i jke ambi t ie 
vastgesteld, die is beschreven in de regionale veil igheidsagenda get i teld "bewust 
samen" en is vastgesteld door het vei l igheidsbestuur op 24 februari 2012. De 
veil igheidsagenda zet in op versterking van de stur ing op en betere samenhang in de 
aanpak van vei l igheidsvraagstukken. Het Veil igheidshuis speelt daar een belangri jke 
rol i n : omdat zij zich richt op het bestr i jden van complexe vei l igheidsproblemen. 
De verbinding tussen de beleidsdomeinen is een verbeterpunt , vooral de afs temming 
tussen de veil igheids- en zorgketen. In dat kader kan de ontwikkel ing en 
regionalisering van de Veil igheidshuizen worden gezien ais een belangri jke stap. 
Het Veil igheidshuis is een belangri jke schakel tussen de vei l igheids- en zorgketen. Het 
Veil igheidshuis dient ook een verbinding te hebben met de OGGZ-keten. 
Jeugd is een focusthema in NH-Noord. Het wordt steeds meer helder dat 
probleemjeugd zich al in een vroeg stadium manifesteert . Verbinding tussen het 
Veil igheidshuis en de Centra Voor Jeugd en Gezin is daarom noodzakel i jk, want CJG's 
ondersteunen bij zorg- en opvoedingsproblemen. In dit verband is ook een verbinding 
nodig met het onderwi jsveld, te denken valt aan de Zorg Advies Teams (ZAT) op 
scholen. 

4.2 Lokaa l be le idskader 
Het Lokaal Integraal Veil igheidsplan (LIVP) van de gemeente is het kader dat door de 
gemeenteraad is vastgesteld. In lokale vei l igheidsplannen beschri jven gemeenten hun 
actuele vei l igheidsprior i tei ten. De gemeenteraden stellen de vei l igheidsplannen vast. 
Gemeenten (de burgemeester) hebben de regie op vei l igheid, sturing gebeurt in de 
( lokale) driehoek door de burgemeester en de off icier van just i t ie . Er kan in een 
gemeente sprake zi jn van hardnekkige problemat iek rond jeugdgroepen, veelplegers 
of overlast. Gemeenten kunnen het Veil igheidshuis daarbi j inschakelen. Het 
Veil igheidshuis kan de verbinding leggen met regionale part i jen als GGD, GGZ of de 
reclassering. 

4 .3 . G e z a g s d r i e h o e k 
De gezagsdriehoek is het plat form waar afs temming tussen gemeente(n) , polit ie en 
OM plaatsvindt over vei l igheidsvraagstukken. Een verbinding tussen de driehoek en 
het Veil igheidshuis is nodig. Vanuit de driehoeken zal bepaalde casuïstiek ( jeugdgroep) 
en/of thema's (overval len) worden doorverwezen naar het Veil igheidshuis, De 
voor tgang wordt gerapporteerd via de vei l igheidsmatr ix waarmee zicht is op de 
voortgang en het resultaat. Op deze wi jze kan het resultaat leidend zijn en wordt de 
gezagsdriehoek in positie gebracht. 

0 
J 
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5. V is ie 

5.1 V is ie op organ isa t ie 
Gesteld kan worden dat het Veil igheidshuis NHIM een knooppunt dient te zijn voor 
effect ieve intervent ies, zowel persoons-, groeps- als gebiedsgebonden; een 
operat ionele werkvloer voor de gezamenl i jke aanpak van vei l igheidsproblematiek. Eén 
organisat ie die een open verbinding heeft met de omgev ing , die weet wat er speelt, 
pro-act ief is, f lexibel is en netwerkend werkt . Het Veil igheidshuis is geen inst i tuut op 
zich, maar een netwerkorganisat ie, s lagvaardig, lean en mean, een verbindende 
schakel. De kern is het werken in een netwerk, met een cultuur die gest imuleerd wordt 
door leren, kennis delen en het organiseren van professionele on tmoet ingsmomenten. 
In die zin is het Veil igheidshuis meer een werkformule dan een organisat ievorm. 
Sleutelbegrippen zijn s lagvaardigheid, maatwerk , effect iv i tei t , eff iciency en verbinding. 

5.2 V i s i e op w e r k w i j z e 
Het Veil igheidshuis NHN voert regie op het aanpakken van individuen en/of groepen 
van indiv iduen die vei l igheidsproblemen veroorzaken. Het Veil igheidshuis NHN heeft 
een heldere eenduidige werkwi jze en wordt centraal aangestuurd. Er is ook één 
centraal aanspreekpunt voor bestuurders en ambtenaren. Het Veil igheidshuis 
funct ioneert vanui t het prob leem, vraaggestuurd en zoveel mogel i jk daar waar het 
probleem zich manifesteert , dus ook op locatie. Het Veil igheidshuis richt zich op 
mul t iproblem en complexe vraagstukken die niet binnen de afzonderl i jke organisaties 
en of binnen gemeenten effectief opgepakt kunnen worden 4 . Het Veil igheidshuis wordt 
alleen ingezet daar waar deze een duidel i jke meerwaarde heeft. Het Veil igheidshuis 
faci l i teert en ondersteunt part i jen en voer t regie op het proces om de casuïstiek vanui t 
een gezamenl i jk doel en belang te behandelen. 

5.3 V is ie op t h e m a ' s 
De casuïstiek bestaat uit gevallen (personen/groepen) die een bedreiging vormen voor 
de vei l igheid in de samenlev ing, hetzi j voor zichzelf en/of voor de omgev ing. Het 
Vei l igheidhuis is niet alleen gebonden aan de landeli jke thema's , maar kan flexibel 
inspelen op (plotsel ing) opkomende problemen en kwesties. Kenmerkend is dat het om 
personen of groepen van personen gaat met dusdanige meervoudige en complexe 
problemen dat er intervent ies nodig zijn van meerdere part i jen. Partijen achten zich 
niet (meer) alleen in staat om zelf de problemat iek het hoofd te b ieden; er zi jn 
intervent ies van meerdere part i jen nodig en er is coördinatie en regie noodzakel i jk om 
die intervent ies op elkaar af te s temmen en te moni toren. 

6. In r ich t ing 
6.1 A l g e m e e n 
In het Veil igheidshuis word t alle in format ie omtrent de te behandelen zaken 
verzameld , geanalyseerd, en besproken waarna er met de partners een act ivi tei tenplan 
wordt opgesteld. Aan de hand van de matr ix integrale veil igheid wordt geanalyseerd 

" Het belang van een goede focus word t onderschreven in In terv is ie -en rev iewt ra jec t (2010) en onderzoek 
van B. Rovers ( 2011 ) . 

0 
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wie de probleemhouders zijn en welke interventies worden u i tgevoerd. De intervent ies 
zijn gericht op het beheersbaar maken van de problemat iek. Het Veil igheidshuis 
bewaakt de voortgang. Een casus kan worden losgelaten wanneer de aanpak het 
gewenste effect heeft. Partners die meewerken in de f lexibele schil van het 
Veil igheidshuis houden hun eigen taken en verantwoorde l i jkheden 5 . 

6.2 P r o c e s s e n 
In het Veil igheidshuis zijn een aantal processenstappen te ident i f iceren, die worden als 
volgt in het Veiligheidshuis gehan teerd : 6 . 

Het screenen, waarbi j beoordeeld wordt of de casus in het Veil igheidshuis 
thuishoort en besproken wordt in het casusoverleg. Wanneer deze zeer urgent 
is wordt deze direct geagendeerd; 

• Verzamelen van de informat ie voorafgaand aan het casusover leg; . 
• Probleemanalyse maken met relevante partners; 
• Bepalen doelstell ing per casus; 

Casusoverleg; 
Integraal interventieplan maken met de relevante partners, waarbi j het 
vastleggen van het beoogde resultaat een onderdeel is; 
Monitoren voortgang en onderl inge terugkoppel ing. Het up to date houden 
van de informatie bij een casus (van één persoon/één gezin, van een 
systeem, of van een groep) is hiervan onderdeel; 
Evalueren en indien nodig bijstellen intervent ieplan; 

• Waar mogel i jk beleidssignalen benoemen; 
• Afsluiten casus. 

6.3 I n s t r o o m z a k e n 
Meerdere part i jen kunnen casuïstiek aandragen voor het Veil igheidshuis. Ook vanui t de 
driehoek wordt casuïstiek aangedragen. Vanuit het u i tgangspunt "minder zaken met 
meer ef fect" en de criteria mul t iproblem en complex dient er selectief gescreend te 
worden op de zaken die door het Veil igheidshuis in behandeling worden genomen. 

6.3 .1 . Z S M 7 

Het is op dit moment nog niet te overzien wat de consequentie is van de komst van 
ZSM op de zaakstroom van de Veil igheidshuizen. Medio 2012 zal het ontwerp voor ZSM 
worden vastgesteld waarna de methodiek op alle parketten zal worden ingevoerd. ZSM 
zal onmiskenbaar van invloed zi jn op de aanpak in de Vei l igheidshuizen 8 . Door ZSM zal 

5 Adv iesrappor t Referent ieprocessen Vei l igheidshuizen, Ministerie van Veil igheid en Justit ie 02 apr i l 2012 
6 Het gaat hierbi j om een beproefde method iek van alle casusover leggen, waarb i j in NHN extra aandacht 
word t besteed aan het zuivere onderscheiden van de dr ie s tappen : in format ie , p rob leemana lyse , 
in tervent iep lan. Dit volgens de methode Matr ix In tegra le Vei l igheid. 
7 Het p rog ramma ZSM is één van de speerpunten van het ac t ieprogramma 'Minder regels, mee r op s t raa t ' 
van min is ter Opstel ten. Bij de ZSM-werkwi j ze word t na aanhouding van de verdachte zo spoedig moge l i j k 
een beslissing genomen over het a fdoen ingst ra jec t en word t waar mogel i jk d i rect een afdoeningsbeslïssing 
genomen . Het gaat hierbi j om betekenisvol le in tervent ies, waarb i j centraal staan samen , snel , s l im, selectief, 
s impe l . 

8 I n ieder geval complexe urgente (persoons- gebiedsgebonden) mul t id isc ip l inai re prob lemat iek waar in 
andere par tners betrokken dienen te worden . Het werkproces ZSM biedt kansen o m de method iek 
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een andere zaakstroom ontstaan. ZSM biedt kansen om de methodiek van het 
Veil igheidshuis selectiever in te zet ten, te weten in die gevallen waar het 
Veil igheidshuis een duidel i jk meerwaarde (complex, urgent en mul t id isc ip l inai r ) . 9 

6.4 bezet t ing Ve i l ighe idshu is 
Het Veil igheidshuis bestaat uit een kleine vaste kern met daaromheen een schil van 
ver tegenwoordigers van par tners . 1 0 Volgens de eindnoti t ie leertuin professionele 
standaard van het Parket Generaal zi jn de volgende kernfuncties noodzakeli jk om 
binnen een Veil igheidshuis de Ne twe rko rgan i sa t i e vorm te g e v e n . 1 2 . : 

Kernfunct ies 1 3 : 
Manager Veil igheidshuis 

• Procesregisseur Veil igheidshuis 
• Medewerker registrat ie & documentat ie Veil igheidshuis 
• Managementassistent Veil igheidshuis 
• Medewerker receptie & beveil iging Veil igheidshuis 

De manager Veil igheidshuis heeft de leiding en part icipeert op strategisch, tactisch en 
operationeel n iveau; procesregisseurs richten zich op tactisch niveau op 
in format iemanagement (regie op prior i ter ing en selectie) en procesmanagement 
(organiseren en coördineren persoonsgerichte aanpak) . Op operat ioneel /bedr i j fsmat ig 
niveau part iciperen medewerkers registrat ie en documentat ie t .b .v . het innemen van 
casuïstiek, het verwerken en veredelen van informat ie. De managementassistent(e) 
fungeert ter ondersteuning. Het onderdeel operat ioneel / inhoudel i jk casemanagement 
en ui tvoering persoonsgebonden aanpak word t ui tgevoerd door functionarissen van 
andere organisaties en behoort niet to t de vaste kern (f lexibele schi l) . Het gaat dan om 
professionals die inhoud geven aan de persoons- of systeemgerichte aanpak. 

De f lexibele schil van partners bestaat u i t 1 4 : 
• Politie: Vanui t de politie is aangegeven dat de polit ie een vaste partner is in 

het Vei l igheidshuis. 1 5 ; 
• . OM: Vanui t het OM is aangegeven dat het OM daar is waar het werk is. 1 6 

Vei l igheidshuizen select iever in te ze t ten . Selectie ZSM versus Vei l igheidshuis word t momen tee l vanui t de 
depar tementa le s tuu rg roep Vei l igheidshuizen en por tefeui l lehouders (hoofdof f ic ieren van jus t i t ie ) u i tgezocht. 
9 Br ief Stand van zaken op de her i jk ing OM-visie op de Vei l igheidshuizen, College Procureurs Generaal 
0 9 - 0 5 - 2 0 1 2 
1 0 b ron : rappor tage in terv is ie- en rev iewt ra jec t Vei l igheidshuizen 2010 
1 1 Fysieke inzetbaarheid op schaalgroot te van de vei l igheidsregio als vaste kern en f lexibel aanschuiven bij 
over leggen in de regio als lokale prob lemat iek daa rom vraagt . 
1 2 b ron : Eindnot i t ie leertuin professionele s tandaard Parket Generaal ( 2011 ) en e indnot i t ie leertuin 

f inanciën ( 2011 ) 
1 3 Deze opsomming moet niet worden gezien als blauwdruk, maar als indicatie. 
1 4 De f lexibele schil van par tners is meer u i tgebreid dan hier opgenomen. De opgenomen partners zi jn de 
par tners die een posi t ion paper hebben opgeleverd in opdracht van de landel i jke s tuurgroep 
Vei l igheidshuizen. 
1 5 b ron : posi t ion paper poli t ie 2012 
1 6 Brief Stand van zaken op de her i jk ing OM-visie op de Vei l igheidshuizen, College Procureurs Generaal 
0 9 - 0 5 - 2 0 1 2 
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• Reclassering: Vanuit de drie reclasseringsorganisaties (3 RO) is aangegeven 
dat zij bi jdragen in natura aan de Veil igheidshuizen door het beschikbaar 
stellen van mensen . 1 7 

Rvdk: De Raad draagt in natura bij aan het Veil igheidshuis door het 
beschikbaar stellen van personele capaciteit. Concreet betekent d i t , dat ieder 
Veil igheidshuis in principe op deze inzet vanui t de Raad mag rekenen. Op 
operationeel niveau kiest de Raad voor een flexibele inzet, die kan variëren 
van ad hoe deelname aan een casuïstiekbespreking to t t i jdel i jke deelname 
aan een preventieoverleg of part icipatie op projectbasis in een gebieds- of 
themager ichte aanpak . 1 8 

Gemeente: De gemeente verklaren zich bereid to t een intensieve 
samenwerking onder de totaalregie van de gemeente op het brede 
vei l igheidssamenwerk ingsverband. 1 9 

6.5 . I n f o r m a t i e b e h e e r 
Het Veil igheidshuis heeft de regie op het voeren van de casussen. Hiertoe wordt er 
informatie uitgewisseld. De uitwisseling van de gegevens v indt plaats in de 
casusoverleggen. De informatie per casus wordt vastgelegd in het digitale landeli jke 
systeem ten behoeve van de Veil igheidshuizen, het Geïntegreerde Casusoverleg 
Ondersteunend Systeem (GCOS). Door het gebruik van GCOS wordt het 
Veil igheidshuis de vindplaats van informatie en kan informat ie worden gekoppeld om 
zo de diverse ketensamenwerkingsverbanden te op t ima l iseren. 2 0 

6.6 I n f r a s t r u c t u u r 
Zoals eerder is gesteld dient het Veil igheidshuis een ( r te twerk)omgeving te bieden 
waarbinnen partners kunnen samenwerken en waar ketenoverst i jgende procesregie 
aan de casus wordt toegevoegd. Fysiek bestaat het Veil igheidshuis uit een kleine vaste 
kern met daaromheen een schil van vertegenwoordigers van pa r tne rs . 2 1 De vaste kern 
houdt zich bezig met leiding, procesregie, intake, screening, registrat ie en bi jhouden 
van documentat ie. Daarom l igt het in de rede dat er voor het Veil igheidshuis NHN 
tenminste één kantoorvoorziening is op tenminste één vaste locatie in de regio voor 
deze werkzaamheden. Dit biedt ook een vaste gelegenheid voor regionale en locale 
partners om eikaar daar te ontmoeten en overleg te voeren. Casusoverleg en 
procesregie zi jn niét per definit ie aan een vaste locatie gebonden en kunnen ook elders 
worden ui tgevoerd. Elders kan zi jn daar waar het probleem zich voordoet , het is ook 
denkbaar dat er een vaste basale voorziening op een gemeentehuis wordt ingericht 
(knooppunt ) . 

0 

1 7 b ron : posi t ion paper VHH 3RO 2012 
1 8 b ron : posit ion paper RvdK 2012 
1 9 b ron : posi t ion paper VNG 2012 
2 0 b ron : Programmaplan doorontwikke l ing Vei l igheidshuizen MV8J 2 0 1 1 
2 1 b ron : rappor tage in terv is ie- en rev iewt ra jec t Vei l igheidshuizen 2010 
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7. O r g a n i s a t i e v o r m e n 
Voor het Veil igheidshuis Noord-Holland Noord zi jn verschil lende organisat ievormen 
mogel i jk . Eerder is gesteld dat het Veil igheidshuis minimaal over een vaste 
kernbezett ing en een f lexibele schil van partners beschikt. 

Minimaal één fysieke locatie is noodzakel i jk als werkplek voor de medewerkers 
registrat ie en documentat ie t .b.v. het innemen van casuïstiek, het verwerken en 
veredelen van informatie en de managementassistente (de backoff ice). 
Een fysieke locatie is ook belangri jk voor het st imuleren van een cul tuur die 
gekenmerkt wordt door leren, kennis delen en het organiseren van professionele 
on tmoet ingsmomenten. Daarnaast geldt ook dat het Veiligheidshuis daar aanwezig 
moet zijn waar het probleem zich voor doet. 

Op basis van deze principes kan er gekozen worden voor twee var ianten: -
1 . Eén centrale vest iging met kernbezett ing en twee fysieke knooppunten 
2. Eén centrale vest iging met kernbezet t ing, procesregisseurs werken op locatie 

I. Variant 1 
Bij deze var iant wordt ui tgegaan van één centrale vest ig ing, waarin de kernbezett ing is 
gehuisvest. Daarnaast wordt op maximaal 2 locaties een knooppunt ingericht dat 
fysiek uit niet meer bestaat dan een kantoor dan wel een vergaderru imte. Dit 
knooppunt kan benut worden door de procesregisseurs en de ketenpartners voor 
casusoverleg. De gemeenten in de betreffende subregio kunnen ervoor kiezen om het 
knooppunt met aanvul lende middelen (vanui t de gemeente zelf) extra op te tu igen. 
Ook hier geldt dat er één centrale besturing" en één hoofd Veiligheidshuis komt . 

II. Variant 2 
Bij deze var iant wordt ook uitgegaan van één centrale vest ig ing, waar de kernbezett ing 
is gehuisvest. Voor de subregio's is er geen vaste huisvesting voor de procesregisseur. 
De procesregisseurs hebben de beschikking over dienstauto's. Hierdoor zi jn ze 
maximaal f lexibel inzetbaar voor casusoverleg daar waar het probleem actueel is. 

Er volgt een financiële uitwerking in een uitwerkingsplan. 

0 
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8. Bestur ing 
In de besturing van het Veiligheidshuis worden drie niveaus onderscheiden: 

• Strategisch niveau 
• Tactisch niveau 
• Operationeel niveau 

8.1 S t ra teg isch n iveau 
Het bepalen van de visie, missie, en strategische ui tgangspunten is een 
verantwoordel i jkheid van het strategisch niveau. Het strategisch niveau bepaalt de 
ui tgangspunten voor de organisatie, het beheer en de financiële kaders. Daaronder valt 
het vaststel len van het jaarp lan, begrot ing, jaarrekening en jaarvers lag. De structuur 
van het strategisch niveau is mede afhankel i jk van de gekozen rechtsvorm voor het 
Veil igheidshuis (zie ook hoofdstuk 9 ) . 

Om bestuur l i jke drukte en bureaucratie te beperken kan voor de strategische 
besturing het beste aangesloten worden op bestaande organisaties of p la t formen. Nu 
het Veil igheidshuis financieel een organisatieschaal kr i jg t die geli jk loopt aan de 
geografische grenzen van de Veil igheidsregio l igt het voor de hand de strategische 
besturing op dat niveau te organiseren. Dus een stuurgroep op het niveau Noord-
Holland Noord die zeggenschap heeft over het Veil igheidshuis Noord-Holland Noord 
zoals nu al het geval is. 

In het strategisch stur ingsniveau dienen organisaties ver tegenwoordigd te zijn die 
behoren to t het partnerschap in het Veil igheidshuis. Of dat ook moet betekenen dat 
alle betrokken organisaties in de stuurgroep zi t t ing kri jgen is de vraag. De just i t ië le 
part i jen zouden b.v. zich kunnen laten ver tegenwoordigen. Er zijn enkele part i jen die 
zeker in de stuurgroep zi t t ing hebben, met name die part i jen die een directe 
beheersmatige e n / of f inanciële relatie hebben met het Veil igheidshuis. 

De vraag is vervolgens of er gebruik kan worden gemaakt van bestaande p lat formen of 
dat er voor het Veil igheidshuis een eigen stuurgroep moet zijn zoals nu het geval is. In 
de eerder opgestelde besturingsnota is ui tgegaan van integrat ie van de nu bestaande 
stuurgroep met de regionale adviescommissie COOV. Deze commissie word t medio 
2012 omgedoopt in de commissie Jeugd en Sociale Veil igheid. De nieuwe commissie 
r icht zich op cr iminal i te i t , jeugd en andere sociale vei l igheidsvraagstukken. De 
commissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur van de 
vei l igheidsregio/regionaal college, de pol i t ieleiding, het programmabureau en de 
leiding van het OM wordt in de nieuwe sett ing verbreed met vertegenwoordigers uit 
het bestuur van de GGD en een gemeentesecretar is. In die samenstel l ing bestaat de 
commissie uit een brede vertegenwoordig ing van die organisaties die belanghebbende 
zijn bij het Veil igheidshuis en zou de commissie kunnen fungeren als stuurgroep. 

0 
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8.2 . T a c t i s c h n iveau 
Op het tactisch niveau werken Veil igheidshuizen nu met een funct ionaris die de 
dagel i jkse werkzaamheden binnen het Veil igheidshuis aanstuurt . Deze funct ionaris 
wordt ketenmanager of ketenregisseur genoemd. Deze functionaris s temt de 
act iv i tei ten binnen het Veil igheidshuis op tactisch niveau af met de organisaties die 
binnen het Veil igheidshuis werken. Nu vanuit het overkoepelende model op de schaal 
van NHN de organisat ie geïntegreerd wordt kan volstaan worden met één 
leidinggevende. Om verwarr ing met de term procesregisseur te , voorkomen kan 
gekozen worden voor de benaming Hoofd Veil igheidshuis NHN. Het hoofd is belast met 
het opstellen van het beleidsplan, de begrot ing, het jaarverslag en andere 
managementrappor tages. Het hoofd Veil igheidshuis is het eerste aanspreekpunt voor 
het funct ioneren van het Veil igheidshuis en legt verantwoording af aan de stuurgroep. 
Hij of zi j is ook vast deelnemer aan het ambtel i jk plat form OOV en schuift aan bij de 
commissie COOV (straks Jeugd en Sociale Veil igheid) wanneer het Veil igheidshuis daar 
op de agenda staat. Het hoofd Veil igheidshuis is niet belast met de regie op het 
casusoverleg, voor die werkzaamheden kan hij of zi j zich bedienen van de 
procesregisseurs die de behandel ing van casuïstiek op de drie subregionale locaties 
aansturen (zie ook operationeel n iveau). Het hoofd en de procesregisseurs vormen 
gezamenl i jk het management team van het Veil igheidshuis. Dit management team 
overlegt periodiek met de managers van de deelnemende organisaties zoals het OM, 
de Reclassering (3 RO), gemeenten , Raad voor de Kinderbescherming, zorgpartners en 
poli t ie. Zi j vormen met elkaar het voorportaal van de stuurgroep. 

8.3 Operat ionee l n i v e a u 
De kern van het Veil igheidshuis bestaat uit de behandeling van complexe en mu l t i -
problem casuïstiek. Elders in deze notit ie word t aandacht besteed aan de criteria die 
gehanteerd worden voordat een casus in aanmerk ing komt voor behandeling in het 
Veil igheidshuis. Vorm volgt inhoud, wat betekent dat niet de plaats of de vorm van 
behandeling leidend is maar het probleem zelf. Per subregio is er vanui t de 
Veil igheidshuisorganisatie een procesregisseur belast met de intake van de casuïstiek. 
Het l i jk t voor de hand te l iggen per subregio een proces regisseur aan te stel len, zodat 
er per subregio een vast gezicht is van het Veil igheidshuis die het eerste 
aanspreekpunt vo rmt voor de gemeenten in dat gebied. Deze procesregisseurs dienen 
elkaar te kunnen vervangen. Zi j hanteren dezelfde werkwi jze. In geval van twi j fe l of 
onenigheid beslist het hoofd Veil igheidshuis over de intake van een casus. Dat geldt 
ook voor het geval er sprake is van dusdanige problemat iek dat opgeschaald moet 
worden. Dit " 'escalat iemodel" d ient nog nader u i tgewerkt te worden. 
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9. Organ isa to r i sche inbedding Ve i l ighe idshuis 
Net als voor de vorm van de organisatie geldt voor de organisatorische inbedding van 
het Veil igheidshuis dat er meerdere var ianten mogel i jk z i jn. Hier geldt wel dat de 
gekozen vorm gevolgen heeft voor de vorm van de bestur ing. Het is wel belangr i jk dat 
bij de gekozen var iant helder word t gemaakt hoe het staat met het eigenaarschap, het 
opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap. Hoewel er meer var ianten denkbaar 
zijn wordt geadviseerd aan te sluiten bij bestaande structuren en regelingen en een 
keuze te maken uit een van de volgende 2 mogel i jkheden: 

I. Organisatorisch onderbrengen bij een organisatie die valt onder een 
bestaande gemeenschappel i jke regel ing, zoals de Veil igheidsregio. 

I I . Organisatorisch onderbrengen bij een bestaande overheidsorganisat ie, zoals 
een (centrum) gemeente. 

I. onderbrengen bij een organisatie met een gemeenschappelijke regeling zoals de 
veiligheidsregio. 
Qua taakstel l ing en deelnemers is het mogel i jk dat het Veil igheidshuis wordt 
ondergebracht bij de Veil igheidsregio. Het Veil igheidshuis maakt dan deel uit van de 
organisatie van de Veil igheidsregio. De kosten kunnen worden meegenomen in de 
jaar l i jkse gemeentel i jke bi jdrage. Voordeel is dat het Veil igheidshuis geen eigen 
personeelzorg, facil i taire zaken en ICT hoeft te organiseren; er kan "meege l i f t " worden 
met de beheersorganisatie. Het algemeen en dageli jks bestuur zijn dan ook het 
bestuur van het Veil igheidshuis. Er is geen eigen begroting en jaar reken ing , maar d i t 
wordt onderdeel van de begrot ing en jaarrekening van de Veil igheidsregio. In deze 
var iant zi jn alle deelnemers aan de gemeenschappel i jk regeling gehouden aan hun 
f inanciële bi jdrage en v indt s temming plaats in het algemeen bestuur. 

Zowel de gemeenten als de Veil igheidsregio moeten instemmen met het onderbrengen 
van het Veil igheidshuis in de gemeenschappel i jk regeling van de Veil igheidsregio. 
Vervolgens zal de gemeenschappel i jke regeling hierop moeten worden aangepast. 

Het algemeen bestuur zal de wijziging moeten goedkeuren, waarna de colleges, 
burgemeesters en gemeenteraden daarna allemaal hetzelfde besluit moeten nemen. 

II. Onderbrengen bij een andere organisatie zoals een centrumgemeente. 
Het Veil igheidshuis wordt in deze var iant ondergebracht bij een andere bestaande 
organisatie en val t niet onder een gemeenschappel i jk regeling. De meest voor de hand 
l iggende keuze is dan onderbrengen bij een grotere gemeente of een regionale 
organisat ie. Deze var iant is vergel i jkbaar met de situatie van het programmabureau 
dat organisatorisch bij de polit ie NHN is ondergebracht. De organisatie fungeert als 
gastheer namens de deelnemende partners; het Veil igheidshuis neemt voorzieningen 
van de beheersorganisatie af; zi j " l i f t " net als in de vor ige var iant mee. 
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Het Veil igheidshuis betaalt aan een vergoeding voor kantoorkosten als boekhouding, 
huisvest ing, ICT en personeelszorg. Het l i jk t wel van belang dat er voor het 
Veil igheidshuis een eigen begrot ing en kostenoverzicht wordt opgesteld. De 
organisaties die deelnemen aan het Veil igheidshuis betalen aan de beheersorganisatie 
een vooraf afgesproken jaar l i jkse bi jdrage. 

In deze var iant kan de bestur ing vergel i jkbaar worden georganiseerd als voor het 
programmabureau (commissie COOV is stuurgroep en rapporteert aan het Algemeen 
Bestuur). Nadeel van deze var iant is dat er geen betal ingsplicht kan worden 
afgedwongen zoals bij een gemeenschappel i jke regel ing. Het voordeel is dat er 
gemakkel i jker wi jz igingen kunnen worden doorgevoerd in beheer en organisatie. 

Voor alle var ianten geldt dat deze nog nader u i tgewerkt dienen te worden. . 

Visie en inr icht ingsplan Vei l igheidshuis NHN 2012 - versie 16 augustus 2012 (NM en CB) 15 



Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

10. Bes l i spunten 

• Kan de stuurgroep zich v inden in de beschreven visie Veil igheidshuis Noord-

Holland Noord? (opm. besproken en akkoord op 18.6.2012). 

• Onder organisat ievormen is een aantal var ianten opgenomen. Om nader 

r icht ing te geven en to t een aanbeveling te komen wordt de stuurgroep 

gevraagd accenten te leggen. Wat zijn voor de stuurgroep leidende cri ter ia. 

Voorbeelden van criteria z i jn : f inanciering (wat kost he t ) , maatschappel i jk 

effect, geografische nabi jheid, cr iminal i te i tsbeeld/ vei l igheidsbeeld van een 

gebied. Op basis van de leidende criteria zal de adviesgroep de stuurgroep een 

aanbeveling doen. (opm. besproken in stuurgroep en worden in opiegdocument 

weergegeven. Daarna worden deze verwerkt in uitwerking). 

1 
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11. T i jdpad 

Ti jd Act ie S tand v a n z a k e n Beslu i t 
Mei/Juni 2012 Projectgroep stelt concept 

visieplan op 
Concept opgesteld 
18.6.2012 

Akkoord 

Juni 2012 concept visieplan in de 
stuurgroep 

Besproken SG 
18.6.2012 

Akkoord 

Juni 2012 Concept visie in cie. COOV 
(or iënterend) 

Besproken 
25.6.2012 

Akkoord 

Juli 2012 concept visie in DB 
(or iënterend) 

Besproken 
12.7.2012 

Akkoord 

Sept. 2012 concept visie naar 
plat form OOV 

Geagendeerd 
12.9.2012 

Sept. 2012 concept visie naar 
driehoeken en gemeenten 

Geagendeerd 
20.08.2012 

Sept. 2012 Uitwerking inrichtingsplan 
in de stuurgroep 

Geagendeerd 
27.09.2012 

Sept. 2012 Uitwerking inricht ingsplan 
Voorleggen aan plat form 

Sept. 2012 Uitwerking inricht ingsplan 
in Cie. COOV en AJB 

Geagendeerd 
16.08.2012 

Sept. 2012 Uitwerking inricht ingsplan 
bespreking in DB, ' 

Okt. 2012 visie- en inr icht ingsplan 
bespreken in AB 

Okt . /nov. 2012 Symposium (o.a bestur ing) 01.11.2012 
Nov, 2012 Visie- en inricht ingsplan 

naar gemeenten 
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Uitwerking Inrichtingsplan 

Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 
(Behorend bij Visie en Inrichtingsplan Noord-Holland Noord, 

aangepast na besluitvorming stuurgroep 15,11.2012) 



Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

1. In le id ing 

Op 26 maart 2012 heeft de stuurgroep Veil igheidshuis Noord-Holland Noord opdracht 
gegeven voor een vis iedocument en een inrichtingsplan voor één gezamenl i jk 
Veïligheidshuis in Noord-Holland Noord ter vervanging van de huidige dr ie. 

Conform de ui tgangspunten van de landeli jke stuurgroep wordt dit Veil igheidshuis 
georganiseerd op het schaalniveau, dus langs de geografische grenzen van de 
veil igheidsregio NHN. Op dit schaalniveau dient er ook beslui tvorming plaats te v inden. 
Er is een jaar l i jks een bi jdrage van het ministerie van Veil igheid en Justit ie beschikbaar 
gesteld die wordt ui tgekeerd aan de zetelgemeente in de Veil igheidsregio (A lkmaar) . 
De zetelgemeente is ook de eerstverantwoordel i jke voor de verdel ing van het geld dat 
t .b .v . de veil igheidshuizen wordt ingezet. 

De landeli jke stuurgroep heeft in het bekostigingsmodel o.a. gesteld dat de 
veil igheidshuizen zoveel mogel i jk een regionale funct ie hebben en op bestuurl i jk 
niveau georganiseerd moeten z i jn . Het geld dient ten goede te komen aan de 
basisfacil i teiten die nodig zijn ter ondersteuning van de ketensamenwerk ing in de 
vei l igheidshuizen. Binnen de regio zal - in overleg met de betrokken partners en 
gemeenten op bestuurl i jk niveau - worden afgesproken hoe de middelen verdeeld 
worden over de locaties van de vei l igheidshuizen. Er is op regionaal niveau vr i jheid 
om een keuze te maken over het aantal vei l igheidshuizen en de locaties. 

De stuurgroep Veil igheidshuis heeft op basis van deze nieuwe landeli jke or iëntat ie een 
l i jst je met ui tgangspunten benoemd voor het Veil igheidshuis vanaf 1.1.2014. 

• organisatie langs de grenzen van de vei l igheidsregio; 
• regionale dekking van het Vei l igheidshuis; 
• een eenduidige visie, s tu r ing , pr ior i ter ing, processen en organisat ie; 
• een gewijzigd financieel kader ( r i jksbi jdrage structureel , maar wel lager) 
• versterkte relatie met lokale vei l igheidsplannen en dr iehoek; 
• focus op complexe en mul t i -problem zaken; 

In jun i 2012 heeft de stuurgroep een Visie- en Inr icht ingsplan Veil igheidshuis Noord-
Holland Noord vastgesteld. Dit betreft o.a. de visie, het beleidskader en de 
bestur ingsvorm. De stuurgroep heeft een aanvul lende opdracht verst rekt aan de 
projectgroep voor de ui twerk ing van de organisat ievorm en organisatorische 
inbedding. De stuurgroep vroeg om meerdere opt ies, waarbi j de volgende principes 
dienden te gelden: 

• Sober en robuust 
• (Geografische) nabi jheid 
• Het f inancieel kader is 5 0 % doelui tker ing Min. V. en J. + 5 0 % cofinanciering 

door gemeenten. Dit is een bedrag van iets meer dan 5 ton op jaarbasis. 

Met inachtneming van deze principes heeft de projectgroep gekeken naar de minimale 
inrichtingseisen voor het Veil igheidshuis (hoofdstuk 2 ) , vervolgens naar de mogel i jke 
organisat ievormen 1 (hoofdstuk 3) de mogel i jkheden voor de organisatorische 
inbedding 2 (hoofdstuk 4 ) . Deze zi jn op 15 november aangeboden aan de stuurgroep. 
De stuurgroep heeft daarop een aantal besluiten genomen. Deze worden in hoofdstuk 
5 als een voorstel aan het algemeen bestuur van de Veil igheidsregio aangeboden. 

1 Hoofdstuk 7 Visie en Inr icht ingsp lan Noord-Hol land Noord. 
2 Hoofdstuk 9 Visie en Inr ich t ingsp lan Noord-Hol land Noord. 

0 
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2. I n r i c h t i n g s e i s e n 
Op basis van de ui tgangspunten van de stuurgroep en de landel i jke leertuinen zijn als 
inrichtingseisen voor het toekomst ige Veil igheidshuis NHN gesteld: 
a. Fysieke locatie (kantoor) 
b. Kernbezett ing 
c. Werkprocessen 
d. Budget 

a. Fysieke locatie 
De stuurgroep stelt dat er sprake moet zijn van minimaal één fysieke locatie die plaats 
biedt aan de vaste kernbezett ing (zie hieronder). Deze vest iging' zal voldoende 
mogel i jkheden moeten bieden om de verschil lende functies te kunnen vervul len en 
processtappen uit te voeren. Die processtappen bestaan uit verschil lende 
administrat ieve handel ingen en (casus)overleg waar meerdere partners kunnen 
aanschuiven. Een vaste fysieke locatie is een belangri jke voorwaarde voor het 
st imuleren van een cul tuur die gekenmerkt wordt door leren, kennis delen en het 
organiseren van professionele ontmoet ingsmomenten tussen de partners. 

Nodig daarvoor is een kantoorvoorziening met enkele (f lexibele) werkplekken, een 
beschikbare 3 spreekkamer en een over legru imte met ICT voorzieningen. De centrale 
vest iging dient goed toegankel i jk te zijn voor de diverse partners en cl iënten. 

Bij de keuze voor decentrale vest iging gelden -een goede bereikbaarheid 
(parkeervoorzieningen, openbaar vervoer ) , een gunstige l igging i .v .m. reist i jd en lage 
huisvest ingskosten als belangr i jke eisen. Andere eisen zijn beveil iging en receptie. De 
keus voor een bestaande (gemeente l i jke) locatie ligt voor de hand. De huidige locatie 
van het Veil igheidshuis in Alkmaar (kazerne) voldoet daaraan en is inmiddels ook 
daarvoor ingericht. Een andere beschikbare en ingerichte locatie is het huidige 
Veil igheidshuis Den Helder (kazerne) . 

b. Kernbezett ing 
Een vei l igheidshuis bestaat uit een kernbezett ing en een flexibele schil van partners. 
De kernbezett ing bestaat uit de vaste medewerkers. De f lexibele schil van partners zi jn 
vertegenwoordigers van o.a. pol i t ie, OM, bureau jeugdzorg, gemeenten en reclassering 
die niet voor tdurend aanwezig zi jn en geen vaste plek in het veil igheidshuis nodig 
hebben maar aanschuiven voor behandel ing van casuïstiek. De landeli jke leertuin 
"professionele s tandaard" uit het programma "Doorontwikkel ing Vei l igheidshuizen" 
(V8ü) benoemt voor de kernbezett ing de volgende functies 

• Ketenmanager 
• procesregisseur 
• medewerker registrat ie en documentat ie 
• managementassistente. 

Ketenmanager Veil igheidshuis 
De ketenmanager Veil igheidshuis is het centraal aanspreekpunt voor het bestuur en de 
leiding van de deelnemende partners. Hij of zi j geeft leiding aan de medewerkers en is 
beheersmat ig verantwoordel i jk . De manager stelt het jaarp lan , jaarvers lag, begrot ing 
en jaarrekening op en legt daarover verantwoording af aan de stuurgroep. 

Beschikbaar wil zeggen aanwezig in het gebouw. Niet per def ini t ie exclusief beschikbaar voor het 
Vei l igheidshuis. 
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Procesregisseur (s) 
De procesregisseurs zijn pr imair beiast met de regie en coördinat ie van de casuïstiek. 
Zij zit ten het casusoverleg voor, maken afspraken en moni toren deze. Zi j fungeren 
als operationeel contactpersoon voor gemeenten en partners. Voorgesteld wordt om 
drie procesregisseurs (één vast aanspreekpunt per subregio) aan te stel len. Om 
continuïteit te kunnen waarborgen dienen zij elkaar te kunnen vervangen. 

Medewerker(s) registrat ie en documentat ie 
Deze medewerkers zi jn belast met de administrat ieve verwerk ing van de casuïstiek 
binnen het digitale systeem van het Veiligheidshuis (op dit moment GCOS), 
ondersteuning van het casusoverleg, informatieverzamel ing en documentat ie . 

Managementassistent(e) 
Deze functionaris zorgt voor secretariële ondersteuning: werkp lann ing, verslaglegging 
en ondersteuning van de ketenmanager en medewerkers. ' • 

Rekening houdend met de criteria "sober en robuust" , het beschikbare budget (zie 
inleiding) en de benodigde continuïteit wordt voorgesteld om de kernbezet t ing en 
daarmee de volgende format ie van het veil igheidshuis NHN vast te stel len: 

• Manager Veil igheidshuis (1) 
• Procesregisseur (3) 
• Medewerker registrat ie en documentat ie (2,5) 
• Managementassistent (1) 

De loonkosten per funct ie zijn afhankel i jk van inschaling en per iodieken, zie ook onder 
paragraaf 3.3 voor een indicatieve begrot ing. 

c. Werkprocessen ingericht 
Het veil igheidshuis is pr imair een uitvoeringsorganisat ie voor de behandeling van 
complexe en mult i problem casuïstiek. Personen en zaken die het Veil igheidshuis 
behandelt kunnen een verschil lende achtergrond hebben: veelplegers, jeugdige 
criminelen of de zogenaamde Top X overvallers. De zaken doorlopen diverse 
processtappen: intake, screening, informat ieverzamel ing, casusoverleg, moni tor ing en 
nazorg. Er zijn diverse werkprocessen beschreven. Nu de focus niet meer op vaste 
doelgroepen of thema's l igt betekent dit een heroriëntat ie op de werkprocessen en de 
cri ter ia, met name bi j intake en screening. Dit dient nog nader u i tgewerkt te worden. 

Over het vo lume aan instroom en het aantal in behandeling te nemen zaken val t nog 
geen uitspraak te doen. Dat betekent dat er op basis daarvan ook moei l i jk een 
voorspell ing valt te doen over de benodigde capaciteit. Op basis van de criteria 
(complex en mult i problem) mag uitgegaan worden van een iets kleiner vo lume aan 
zaken dan nu , maar zal de complexi te i t en doorloopt i jd van de zaken toenemen. 

d. Budget 
Het budget voor het vei l igheidshuis bestaat uit de vaste jaar l i jkse bi jdrage van het 
ministerie van Veiligheid en Justi t ie. Dit is een bedrag van € 251.700, -
Landeli jk u i tgangspunt en ook de insteek van de stuurgroep is dat dit bedrag wordt 
aangevuld met hetzelfde bedrag aan co-f inanciering door de gemeenten, wat dus ook € 
251.700, - bedraagt. Het jaar l i jkse budget bedraagt dan € 503.400, -

0 
i 
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3. o rgan isa t i evorm 
3.1 va r ian ten 

De stuurgroep heeft 2 var ianten voor de organisat ievorm van het Veil igheidshuis 
onderzocht: 
a. één centrale vest iging met kernbezett ing met twee knooppunten 
b, één centrale vest ig ing met kernbezett ing zonder knooppunten 

In de eerste var iant is ui tgegaan van één centrale vest ig ing. Daarnaast wordt op twee 
locaties in de regio een knooppunt ingericht. Dit knooppunt staat ten dienste van de 
procesregisseurs en de ketenpartners voor casusoverleg. 

In de tweede var iant is er alleen één centrale vestiging en zi jn er verder geen vaste 
werklocaties in de regio voor het Veil igheidshuis. In deze var iant hebben de 
procesregisseurs een ambulante funct ie en zijn daar inzetbaar waar het probleem 
actueel is. 

De functies en bezett ing van het Veil igheidshuis zi jn bij beide var ianten hetzelfde, 
evenals de procedures. Er bl i j f t één organisat ie nl . één Veil igheidshuis NHN, 
aangestuurd door een stuurgroep. Er worden geen taken of verantwoordel i jkheden 
naar de knooppunten gedecentral iseerd of gedelegeerd. De centrale vestiging bl i j f t de 
werkplek voor de BackOffice, maar er kan wel op locatie gewerkt worden 

a. var iant 1 centrale vest iging met twee knooppunten 
Zoals hierboven gesteld zijn er in deze var iant naast de centrale vest iging twee 
knooppunten op locatie beschikbaar. Voor de vaste vest iging wordt gedacht aan de 
huidige locatie in de kazerne in Alkmaar. Voor de knooppunten wordt gedoeld op de 
huidige werkplekken in Den Helder en Hoorn. Het knooppunt Den Helder in de 
brandweerkazerne is al ingericht ais vei l igheidshuis, in Hoorn is er geen ingerichte 
plek, maar stelt de gemeente reguliere kantoorru imte beschikbaar. 

De knooppunten zijn pr imair beschikbaar voor de procesregisseurs, zij kunnen hier 
afspraken maken voor ontmoet ingen, besprekingen en afhandeling van zaken die 
onder de vlag van het Veil igheidshuis val len. Voor de knooppunten dient rekening te 
worden gehouden met extra kosten. Dit betreft voornamel i jk huur en het gebruik van 
facil i taire voorzieningen. De stuurgroep stelt uit het budget daarvoor een bedrag van € 
12.000,- per locatie per jaar beschikbaar. 

Het is u i tdrukkel i jk niet zo dat er met de vest iging van knooppunten drie 
vei l igheidshuizen b l i jven: er komt één Veil igheidshuis met één beheersorganisatie waar 
de knooppunten deel van u i tmaken. De procesregisseurs worden aangestuurd door de 
ketenmanager en werken vanui t het centrale Veil igheidshuis. 

b. var iant 2 centrale vest iging zonder knooppunten 
In deze var iant wordt alleen een centrale vest iging ingericht. Er komen geen vaste 
kantoren op locatie. De procesregisseurs werken op aanvraag ambulant in de regio. 
Het is daarmee de meest basale vo rm. Als op locatie gewerkt wordt dient gebruik 
gemaakt te worden van gemeentehuizen of pol i t iebureaus. Een gemeente die een 
casus inbrengt bij het Veil igheidshuis biedt zelf bespreekruimte aan. 
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3.2 o v e r w e g i n g e n s tuurgroep 
Beide varianten zijn inpasbaar binnen het budget. Een var iant zonder knooppunten is 
goedkoper, maar de stuurgroep v indt geografische nabi jheid in deze u i tgestrekte regio 
voor de gemeenten belangr i jk en waardevol. De stuurgroep wil ook zoveel mogel i jk 
aansluiten bij de huidige si tuat ie, daarom kiest zij voor 1 organisatie met een 
hoofdvestiging in Alkmaar, 1 steunpunt in de Noordkop en 1 vir tueel s teunpunt in de 
West-Friesland. 

In de Noordkop stelt de gemeente Den Helder de huidige locatie in de 
brandweerkazerne beschikbaar. West-Friesland kiest voor een vir tueel knooppunt , 
waarbi j het gemeentehuis Hoorn uitvalsbasis is maar ook gebruik kan worden gemaakt 
van de andere Westfriese gemeentehuizen. Het knooppunt moet daarmee worden 
gezien als een "V i r t uee l " knooppunt. Voor beide knooppunten stel t de s tuurgroep een 
taakstel lend budget van € 12.000,- vast. 

3.3 kosten voor de g e k o z e n organ isa t ievorm 
Hieronder de geschatte kosten bij de gekozen var iant. De gestelde bedragen per 
funct ie zijn afkomst ig uit de leertuin f inanciën uit het programma Doorontwikkel ing 
Veil igheidshuizen (V&J). De post overige kosten is een stelpost voor kosten voor 
schol ing, inhuur, operat ionele zaken, en andere bureaukosten als druk- en bindwerk. 
Voor de knooppunten is een bedrag van € 12.000,- per knooppunt aangehouden. Het 
keerzijde bedrag van € 251.700, - wordt gedeeld door de 19 gemeenten met dien 
verstandige dat elke gemeente evenredig bi jdraagt en een bedrag per inwoner 
beschikbaar stelt. Dit komt neer op ongeveer 40 cent per inwoner op jaarbasis. 
Evt. meerkosten voor de knooppunten komen voor eigen rekening van deze 
gemeenten. 

Manager Veil igheidshuis (1) • « 83 .000 , -
Procesregisseur (3) € 180.000,-
Medewerker registrat ie en documentat ie (2,5) € 100.000,-
Managementassistent (1) € 40 .000 , -
Huisvesting/ICT centrale locatie € 58 .000, -
Knooppun t (2 ) € 24 .000, -
Overige kosten (stelpost) € 18.400,-

Totale kosten p/j € 503.400, -

V.en J. bi jdrage € 251.700, -
Gemeentel i jke bi jdrage ( 50%) € 251.700, -
( = ca. 40 cent per inwoner-z ie bi j lage per gemeente) 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

4. O r g a n i s a t o r i s c h e inbedding 

4.1 In le id ing 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag waar het Veil igheidshuis na de transit ie 
organisatorisch kan worden ondergebracht. De stuurgroep heeft geen uitvoerige 
analyse ui tgevoerd maar heeft gekeken naar de meest voor de hand l iggende opties. 
Zelfstandige vo rmen als een st icht ing of een eigen gemeenschappel i jke regeling voor 
het Veil igheidshuis zi jn buiten beschouwing gelaten omdat de stuurgroep die minder 
passend en te bureaucrat isch vond. Het onderbrengen bi j de polit ie öf het OM werd 
gezien de national isering van de polit ie en de opschaling van het OM op niveau Noord-
Holland niet als realistische optie gezien. Qua bestuurl i jke ophanging heeft de 
stuurgroep in het v is iedocument bepaald dat zij kiest voor de commissie Jeugd en 
Sociale Vei l igheid. 

Er zi jn geen landel i jke r icht l i jnen of voorschri f ten voor de jur idische vorm of 
organisatorische inbedding van de vei l igheidshuizen, m.a.w. het is aan de 
deelnemende partners op welke wi jze zij di t wil len regelen. Er is ook geen landeli jk 
model voor: uit navraag bl i jkt dat het in het land zeer verschil lend is georganiseerd. 

Factoren die van belang zijn bij de organisatorische inbedding z i jn : 
• De neutrale positie het Veil igheidshuis als organisat ie: 
• een eenvoudige en t ransparante vorm van bestur ing van het Veil igheidshuis 

die aansluit bij de bestaande st ructuur in de regio en waar de betrokken 
part i jen ver tegenwoordigd z i jn . 

• Het eff ic iënt beleggen van de beheerstaken zoals facil i taire zaken, ICT, 
personeelszorg, automat iser ing , financieel beheer en huisvest ing. 

Hierbij is rekening gehouden met de door de stuurgroep geformuleerde cr i ter ia: 
• Sober en robuust 
• Geografische nabi jheid 
• Taakstel lend budget 

Er zijn drie var ianten bekeken waar in is gekeken naar de verschil lende aspecten die 
relevant zi jn zoals bestuur, f inanciën, rechtsvorm en de stappen die nodig zijn om te 
kunnen star ten. Dit z i jn : 

a. Onderbrengen bi j de Veil igheidsregio 
• Als onderdeel van de gemeenschappel i jke regeling 
• Als contract taak 

b. Onderbrengen bi j een gemeente 
c. Onderbrengen bij de GGD 

0 
i 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

4.2 Var ian ten voor o r g a n i s a t o r i s c h e inbedding 

Var iant 1: onderbrengen bij de Ve i l ighe idsregio 

Algemeen 
In deze var iant wordt het Veil igheidshuis een onderdeel van de Veil igheidsregio. Hier 
zijn meerdere opties mogel i jk : een formele jur idische aansluit ing bij de 
gemeenschappeli jke regeling van de Veil igheidsregio of toevoeging van het 
Veil igheidshuis als beheersmatige taak. In dat geval is sprake van een contract taak. 
In beide gevallen geldt dat het Algemeen Bestuur van de Veil igheidsregio akkoord 
moet gaan en het besluit vervolgens ook moet worden voorgelegd aan de gemeenten 
i .v .m. financiële gevolgen. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur (AB) van de veil igheidsregio bestaat uit de burgemeesters van 
de deelnemende gemeenten. Burgemeesters zijn verantwoordel i jk voor openbare orde 
en veil igheid in hun gemeente. De voorzi t ter van het AB is de burgemeester van 
Alkmaar. Het bestuur van de vei l igheidsregio beslist bi j meerderheid van s temmen. De 
veil igheidsregio is een bestaand openbaar lichaam dat volgens de regels van de Wet 
Gemeenschappel i jke Regelingen (WGR) is georganiseerd. Indien het Veil igheidshuis 
onderdeel gaat u i tmaken van de veil igheidsregio betekent d i t dat de organisat ie onder 
verantwoordel i jkheid valt van het Algemeen Bestuur. 

De besturing word t belegd bij de commissie jeugd en sociale vei l igheid. De commissie 
is een adviesorgaan van het AB. I n . d a t geval dienen de verantwoordel i jkheden en 
bevoegdheden over te worden gedragen aan deze commissie. De jur idische 
voorwaarden dienen nog te worden ui tgewerkt . De.deelnemende gemeenten dienen in 
te s temmen met hetzi j de uitbreiding van de gemeenschappel i jke regeling hetzij de 
extra taak. De mede zeggenschap van de partners in de just i t ië le en polit iële keten is 
in deze construct ie formeel niet gewaarborgd, deze hebben nl . geen zi t t ing en 
stemrecht in het vei l igheidsbestuur. Wel kunnen zij z i t t ing nemen in de commissie. 

Financiën 
De bi jdrage van gemeenten aan het Veil igheidshuis wordt onderdeel van de totale 
bi jdrage van gemeenten aan de Veil igheidsregio. De bi jdrage van gemeenten aan de 
veil igheidsregio wordt met het nader te bepalen bedrag opgehoogd. De 
gemeenteraden dienen hiermee in te s temmen. 

Rechtsvorm 
Het Veil igheidshuis maakt in deze var iant onderdeel uit van de rechtsvorm van de 
vei l igheidsregio, zi jnde een openbaar l ichaam. 

Beheer 
In deze construct ie zou het Veil igheidshuis meeli f ten op de organisat ie van de 
Veil igheidsregio. Administrat ief wordt het Veil igheidshuis onderdeel van de 
Veil igheidsregio. En het Veil igheidshuis behoeft in dat geval geen eigen voorzieningen 
te regelen. Medewerkers die in vaste dienst komen val len rechtsposit ioneel onder 
dezelfde pensioenregelingen en CAO als de medewerkers van de vei l igheidsregio. 

0 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

Var ian t 2: o n d e r b r e n g e n bij een g e m e e n t e 

Algemeen 
In deze var iant zou het Veil igheidshuis ondergebracht worden bi j een (centrum) 
gemeente. Dit kan als jur id isch onderdeel of afdeling van de gemeente of als 
beheersmatige taak. De gemeente hoeft niet perse de cent rumgemeente te z i jn . 
Hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad van de betref fende gemeente. 
Juridisch wordt de gemeenteraad verantwoordel i jk . De deelnemende gemeenten en 
partners dienen met dit besluit in te s temmen. De invloed en zeggenschap van de 
gemeenteraad in relatie met de afgesproken regionale besturing door de commissie 
Jeugd en Sociale Veil igheid is een aandachtspunt, evenals de continuïteit in bestuur en 
zeggenschap i .v .m. wissel ingen in coalitie en gemeenteraad. 

Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door het bestuur van de gemeente. In het geval van een 
gemeente is dat de gemeenteraad en het college van B. en W. De dageli jkse 
aanstur ing vindt plaats onder de directie c.q. het MT van de gemeente. Een belangri jk 
nadeel is de beperkte invloed van andere gemeenten. 

Financiën 
Het budget van het Veil igheidshuis maakt deel uit van de begroting van de gemeente 
of het wordt afzonderl i jk als projectbudget beheerd. Betaling van de overige 
gemeenten is geen verpl icht ing en kan niet worden afgedwongen. Wel kan dit worden 
afgesproken, b.v. in een besluit van het Algemeen Bestuur. In dat geval zal een 
contract of samenwerkingsconvenant nodig zijn 

Rechtsvorm 
Het Veil igheidshuis kr i jg t geen eigen rechtsvorm maar maakt deel uit van de gemeente 
of word t een administ rat ief onderdeel van de gemeente. 

Beheer 
Net als in var iant 1 l i f t het Veil igheidshuis mee met de facil itaire voorzieningen die 
beschikbaar zi jn bij de gemeente. Medewerkers komen in dienst van de gemeenten 
dan wel worden daar gedetacheerd. 

Var iant 3: o n d e r b r e n g e n bij de GGD 

De stuurgroep heeft ook gekeken naar de optie om het Veil igheidshuis onder te 
brengen bi j de GGD. Voor een belangri jk deel is die opt ie vergel i jkbaar met de situatie 
zoals beschreven bij de Vei l igheidsregio, ook de GGD is een openbaar l ichaam dat 
volgens de regels van de WGR is ingesteld. Ook hier is het nodig dat gemeenteraden 
collectief besluiten om het Veil igheidshuis toe te laten treden to t de GR of als 
contract taak toe te voegen conform art ikel 31 van de Algemene Regeling, Een 
belangri jk onderscheid met de Veil igheidsregio betreft het bestuur. Het bestuur bestaat 
uit wethouders en niet uit burgemeesters. Wethouders hebben het beleidsdomein 
veil igheid niet in hun portefeui l le en hebben geen directe verantwoordel i jkheid voor 
vei l igheidsthema's. Om die reden is deze optie niet als realistisch beschouwd. 

ê 
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Veiligheidshuis Noord-Holland Noord 

4.3 O v e r w e g i n g e n s tuurgroep 
De stuurgroep kiest voor het beheersmatig cq. administrat ief onderbrengen bij de 
Veil igheidsregio (var iant 1). Het Veil igheidshuis word t dan een contract taak en dus 
geen kerntaak van de Veil igheidsregio, maar de organisatie en het bestuur van de VR 
worden benut. Deze var iant biedt de meeste waarborgen voor cont inuïtei t en sluit aan 
bij de gewenste geografische schaal en bestaande structuur in de regio waar in de 19 
gemeenten nu al samenwerken. Het Veil igheidshuis kan in de bestaande huisvesting 
bli jven werken, maar administrat ief beheer komt onder regie van de Veil igheidsregio. 

Er is nog wel een ui twerk ing nodig van de jur idische en organisatorische 
randvoorwaarden van de gekozen optie. Overleg en voorbereid ing met de 
Veiligheidsregio is daarvoor nodig. 

De stuurgroep zal een kwar t iermaker aanstellen om de transi t ie van de oude naar de 
nieuwe situatie te coördineren. 

5. Aanbeve l ingen 
Op basis van het bovenstaande beveelt de stuurgroep het volgende aan: 

• te kiezen voor 1 organisatie voor het Veil igheidshuis NHN met 1 
hoofdvest iging in Alkmaar, een steunpunt in Den Helder en een virtueel 
s teunpunt in West-Friesland 

• een bedrag van jaar l i jks € 251.700, - te co-f inancieren door de 19 
gemeenten wat neerkomt op een bedrag van ca. 40 cent per inwoner. 

• Bestuurl i jke ophanging bij de commissie Jeugd en Sociale Veil igheid en 
in tweede instant ie het Algemeen Bestuur van de Veil igheidsregio 

• Het Veil igheidshuis administrat ief als contract taak onder te brengen bij 
de Veil igheidsregio Noord-Holland Noord. 

B i j l a g e 1 : B e d r a g p e r g e m e e n t e b e h o r e n d b i j i n d i c a t i e v e b e g r o t i n g V e i l i g h e i d s h u i s N H N 
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Concept besluit 2 e wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 

Het college van burgemeester en wethouders 

Gelet op de Wet veiligheidsregio's, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

besluiten 

vast te stellen de 

tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

artikel I 
in de aanhef: 
vervalt 
"Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De 
Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, 
Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe" 

en wordt vervangen door: 

"Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, 
Stede Broec en Texel". 

Gelet op 

Artikel II 

In de zin beginnend met gelet op de bepalingen 

Vervalt 
"Wet ambulancevervoer dan wel de Wet ambulancezorg" 

en wordt vervangen door: 
"de Tijdelijke wet ambulancezorg". 

artikel III 
a. in artikel 5 
"vervalt lid 2". 

en wordt vervangen door: 
"2. het instellen, in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de 
brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak". 

b. "vervalt lid 3", 

en wordt vervangen door: 
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"3. het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg, als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg. 
Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, 
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel". 
c. wordt het huidige lid 4, hernummerd naar lid 5. 

d. wordt een nieuw lid 4 toegevoegd luidende: 
"4. het uitvoeren van die taken die deelnemers wensen over te dragen op het gebied van integrale 
veiligheid". 

Artikel IV 
In artikel 8 
a. in lid 8 vervalt na: 
"De hoofdofficier van justitie/ 1 

de woorden: 
"bedoeld in artikel 1, derde lid van de Politiewet 1993" 

b. in lid 10 vervalt 
"De korpschef van de regio" 

en wordt vervangen door: 
"De districtschef van de" 

Artikel V 
In artikel 11 
"vervalt lid 3". 

Artikel VI 
In artikel 12 
"vervalt lid 1". 

Artikel VII 
In artikel 13, lid 4 wordt na 
"kan" 

Toegevoegd 
", met uitzondering van de voorzitter," 

Artikel VIII 
In artikel 15 
"vervalt lid 1" 

en wordt vervangen door: 
"De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid van de wet, bij koninklijk 
besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. 
De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen. Artikel 11 van de Wet 
veiligheidsregio's is van toepassing" 

Artikel IX 
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In artikel 26 lid 4, vervalt 
"het eerste lid" 

en wordt vervangen door 

"lid 1, vóór 1 april aan de raden van de deelnemers toegezonden". 

Artikel X 

Toegevoegd wordt een nieuw artikel 29a luidende: 

"Verplichtingen deelnemers 

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over 
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze 
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten 
het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet. 
3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan 
op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het 
openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze". 
Artikel XI 
a. In artikel 33 lid 1 vervallen de woorden: 
" van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan gedeputeerde staten en de bekendmaking" 

b. en wordt vervangen door 
"de bekendmaking van besluiten tot wijziging" 

Aldus besloten door 

Het college van burgemeester en wethouders 

Datum 

De burgemeester de secretaris 
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Toelichting op de wijzigingen behorend bij de tweede wijziging gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Artikel I 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn de deelnemers gewijzigd: 
De namen van de gemeenten Andijk, Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Wervershoof 
Wieringen, Wi erin germ eer en Zijpe vervallen door fusie. De nieuwe gemeentenamen zijn opgenomen. 
De naam van de oude gemeente Schagen is ook de naam van de nieuwe gemeente Schagen. 

Artikel II 
Gewijzigd wordt de Tijdelijke wet ambulancezorg in de Wet ambulancezorg. De Tijdelijke wet 
ambulancezorg vervangt per 1 januari 2013 de Wet ambulancezorg en is van belang voor de 
ambulancezorg die geleverd wordt door de Regionale ambulancevoorziening (RAV). In de Tijdelijke 
wet ambulancezorg (Twa) is ook een bepaling opgenomen over de meldkamer ambulancezorg 
(voorheen de centraal post ambulancevervoer). 

Artikel III 
Artikel 5 beschrijft de taken van de gemeenschappelijke regeling. De aanpassingen betreffen de 
meldkamer ambulancezorg en de veiligheidshuizen. 
In de huidige versie (gewijzigd juni 2010) is nog opgenomen "het instellen, in stand houden en 
beheren van de centrale post, als bedoeld in de Wet ambulancevervoer die voor Noord-Holland Noord 
de ambulancezorg coördineert, dirigeert en daarop toezicht houdt". Met de invoering van de Wet 
veiligheidsregio's (Wvr) en het van kracht worden van de Twa is de verantwoordelijkheid van de 
veiligheidsregio een andere geworden. Artikel 35 Wvr luidt: 

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer 
die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur of door het bestuur van een andere 
veiligheidsregio ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de 
ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg 
draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de 
meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als 
onderdeel van de meldkamer." 

De RAV NHN, waarin ambulancezorg Noord-Holland Noord (de ambulancedienst van VR NHN) 
samenwerkt met Connexxion Ambulancezorg draagt zorg voor het instandhouden van de meldkamer 
voor de ambulancezorg. Die zorgplicht heeft de RAV uitgewerkt door met VR NHN 
samenwerkingsafspraken te maken. De uitvoering van deze taak is ondergebracht bij de 
gemeenschappelijke meldkamer (GMK), onderdeel van VR NHN. De GMK staat onder leiding van de 
algemeen directeur VR NHN. 

Tweede wijziging betreft het toevoegen van de taak veiligheidshuizen. Het algemeen bestuur VR NHN 
heeft op een daartoe strekkend verzoek van de commissie Jeugd en Veiligheid besloten de taak 
veiligheidshuizen via het bestuur van VR NHN te organiseren. Daartoe dragen de colleges met 
toestemming van de gemeenteraden de taak veiligheidshuizen over aan het bestuur van VR NHN. 
Daarbij is gekozen voor een ruimere formulering, zodat bij eventuele overdracht van overige taken op 
het vlak van integrale veiligheid niet opnieuw de gemeenschappelijke regeling aangepast hoeft te 
worden. 

Artikel IV 
De invoering van de Politiewet 2012 per 1 januari 2013, heeft ook gevolgen voor de Wvr. In artikel 12 
Wvr is de verwijzing naar de Politiewet 1993 vervallen. Het gewijzigde lid 8 is nu in overeenstemming 
met formele wetgeving. 
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Lid 10 is ook aangepast vanwege de Politiewet 2012. De functie korpschef is de baas van de 
landelijke politie. In Noord-Holland is gekozen om de districtschef aan te merken als adviseur van het 
bestuur. 

Artikel V 
Het dagelijks bestuur kiest sinds januari 2013 ervoor de competenties om lid van het dagelijks bestuur 
te worden niet meer te benoemen in de gemeenschappelijke regeling. Nu is gekozen om aansluiting 
te vinden bij de driehoeken en voorzitterschap van de adviescommissies. Het huidige derde lid vervalt. 

Artikel VI 
Deze wijziging vloeit voort uit het besluit van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord van juni 2012 rond de samenstelling van het dagelijks bestuur. Zie ook de toelichting op artikel 
V. 

Artikel VII 
De procedure van benoemen schorsen en ontslaan van de voorzitter door de Kroon is opgenomen in 
artikel 11 lid 4 van de Wvr. Artikel 13 lid 4 is nu in overeenstemming hiermee gebracht. 

Artikel VIII 
De procedure van benoemen schorsen en ontslaan van de voorzitter door de Kroon is opgenomen in 
artikel 11 lid 4 van de Wvr. Artikel 15 lid 1 is nu in overeenstemming hiermee gebracht. 

Artikel IX 
In een eerdere versie van de gemeenschappelijke regeling was de datum van 1 april opgenomen. Bij 
de wijziging van juni 2010 is de datum 1 april vervallen. Nu wordt dit hersteld naar de oorspronkelijke 
situatie. 

Artikel X 
Dit betreft een nieuw artikel, toegevoegd op verzoek van de BNG. Voor het verstrekken van krediet is 
een van de voorwaarden dat de deelnemers (de gemeenten) zich garant stellen voor aflossing van de 
leningen. De formulering is ontleend aan de modelbepaling uit de "circulaire aansprakelijkheid voor 
schulden van openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen" van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 1999. 

Artikel XI 
Het college van gedeputeerde staten heeft geen formele rol meer bij het goedkeuren van besluiten tot 
wijziging, toe- en uittreding van gemeenschappelijke regelingen. In het nieuwe artikel 33 lid 1 is de rol 
van gedeputeerde staten niet meer benoemd. Volstaan wordt dat de centrumgemeente de 
bekendmaking van de besluiten tot wijziging van de regeling uitvoert. 
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G E C O NS O LIDEERDE T E K S T GEMEENSCHAPPEL IJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO 
NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING 

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, 
Stede Broec en Texel 

ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft; 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet 
veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg 

b e s l u i t e n 

aan te gaan de navolgende gemeenschappelijke regeling tot vorming van een openbaar lichaam 
genaamd "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord". 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling 
b. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de aan deze regeling deelnemende 

gemeenten 
c. het lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2 
d. deelnemer: een aan deze regeling deelnemende gemeente 
e. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland 
f. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen 

Artikel 2: Rechtsvorm en bestuursorganen 
1. Er is een openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid, genaamd Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord, gevestigd te Alkmaar. 
2. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit: 
a. het algemeen bestuur; 
b. het dagelijks bestuur; 
c. de voorzitter. 

Artikel 3: Doel 
Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele 
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het 
samenwerkingsgebied. 

Artikel 4: Bevoegdheden 
1. Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 gestelde doel, deel te 

nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en 
hieraan deel te nemen. 

2. Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, tot het op verzoek en ten 
behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten. 
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3. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 2 vermeldt tenminste de wijze van 
kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

Artikel 5: Taken 
Het lichaam heeft tot taak: 
1. de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. 
2. het instellen, in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de 

brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak. 
3. het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg, als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg. 

Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, 
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

4. het uitvoeren van die taken die deelnemers wensen over te dragen op het gebied van integrale 
veiligheid. 

5. het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken. 

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR 

2.1 Het algemeen bestuur 

Artikel 6 
1. Het algemeen bestuur bestaat, in afwijking van artikel 13, eerste lid van de wet, uit de 

burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 
2. Bij afwezigheid van de burgemeester, neemt de loco-burgemeester zijn plaats in het algemeen 

bestuur in. 

Artikel 7 
1. Hij die ophoudt burgemeester te zijn van een deelnemende gemeente, houdt daarmee tevens op 

lid van het algemeen bestuur te zijn. 
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt tevens op het moment van uittreding uit de 

regeling van de deelnemer die het lid vertegenwoordigt. 

Artikel 8 
1 Op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22, lid 1 van 

de wet van overeenkomstige toepassing. 
2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. 
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 
4. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of 

de voorzitter dit nodig oordeelt. 
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
6. Ten aanzien van het verhandelde in een besloten vergadering is artikel 23 van de wet van 

overeenkomstige toepassing. 
7. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over: 

a. de vaststelling en/ of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; 
b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling; 
c. het wijzigen en beëindigen van de regeling. 

8. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de 
veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het 
bestuur. 

9. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur 
aanwezig te zijn. 
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10. De districtschef van de politie binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, is 
adviseur van het bestuur. 

11. De directeur publieke gezondheidszorg is adviseur van het bestuur. 

Artikel 9 
1. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de 

stem van de voorzitter de doorslag. 
2. leder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners 

van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor 
gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners, drie 
stemmen voor gemeenten tot 30.000 inwoners,etc. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari 
van het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde 
gemeenten als gevolg van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de 
nieuwe gemeente. 

Artikel 10 
1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad de door één of meer leden van die raad 

gevraagde inlichtingen. 
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het 

door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 
3. De raad van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in 

lid 1 en het ter verantwoording roepen als bedoeld in lid 2 plaatsvindt. 
4. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die 

raden gevraagde inlichtingen. 
5. De wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in lid 4 plaatsvindt, wordt nader 

geregeld in het op grond van artikel 8, lid 1 vast te stellen reglement van orde. 

2.2 Het dagelijks bestuur 
Artikel 11 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. 
2. De in het eerste lid bedoelde leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Het 

algemeen bestuur wijst plaatsvervangend voorzitters aan. 
3. Vervallen 

Artikel 12 
1. Vervallen. 
2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks 

bestuur te zijn. 
3. Een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid 

doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. 
4. Het aanwijzen van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van een plaats die door ontslag, 

overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen. 

Artikel 13 
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur de door één of 

meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen. 
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op het verzoek van het algemeen bestuur 

verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur. 
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3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in over de wijze waarop het 
dagelijks bestuur en elk van zijn leden de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en 
verantwoording afleggen. 

4. Het algemeen bestuur kan, met uitzondering van de voorzitter, één of meer leden van het 
dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien het lid of deze leden niet meer het vertrouwen van het 
algemeen bestuur bezitften). 

Artikel 14 
1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van 

het dagelijks bestuur hem dit schriftelijk verzoekt onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd, wordt zij binnen twee weken gehouden. 

3. leder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. 
4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. 

2.3 De voorzitter 
Artikel 1.5 
1. De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid van de wet, bij 

koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de 
gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen. 
Artikel 11 van de Wet veiligheidsregio's is van toepassing. 

2. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hem 
gevoerde bestuur. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer 
leden gevraagde inlichtingen. 

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN 

Artikel 16 
1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 en 5 genoemde taken en bevoegdheden 

berusten bij het dagelijks bestuur alle bevoegdheden die niet krachtens deze regeling aan het 
algemeen bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 

a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen; 
b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
c. het vaststellen van de jaarrekening; 
d. het opstellen van voorwaarden tot toetreding; 
e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten; 
f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing; 
g. het vaststellen van verordeningen; 
h. het deelnemen aan gemeenschappelijk regelingen en het (mede) oprichten van en deelnemen in 

privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Artikel 17 
1. Het algemeen bestuur kan bestuurscommissies en commissies van advies instellen. 
2. De regeling van hun bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere 

regels met betrekking tot het functioneren, geschieden overeenkomstig het gestelde in de 
artikelen 24 en 25 van de wet. 
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Artikel 18 
Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot: 
a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslaging 

en beslissing moet worden gebracht; 
b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
c. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de begroting worden gedekt; 
d. het beheer van de activa en passiva; 
e. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer 

en de boekhouding; 
f. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten en 

personen; 

g. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken van bezwaar. 

Artikel 19 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur. 

2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter 
ondertekend. 

3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur 
van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander 
door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. 

4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, met instemming van het 
dagelijks bestuur, opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde. 

HOOFDSTUK 4: P E R S O N E E L EN ORGANISATIE 

Artikel 20: Directie en secretaris 
1. De directie en de secretaris wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. 
2. Schorsing van de directie en de secretaris geschiedt door het dagelijks bestuur. 
3. De invulling van de taken van de directie en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling 

worden nader geregeld in een door het algemeen bestuur vast te stellen organisatieverordening 
en directiestatuut. 

Artikel 21 
1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de 

bestuurscommissies en de commissies van advies bij de uitoefening van hun taak terzijde. 
2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris 

mede ondertekend. 
3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig. 
4. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het 

algemeen en het dagelijks bestuur. 

Artikel 22 
Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel, en kan de bevoegdheid tot het 
wijzigen van de rechtspositieregeling en de bezoldiging mandateren aan het dagelijks bestuur. 

HOOFDSTUK 5: FINANCIËLE BEPALINGEN 

130424 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, na 2e wijziging Pagina 5 van 8 



Artikel 23: Financieel beheer 
Het algemeen bestuur stelt bij verordening vast: 
a. de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en de 

inrichting van de financiële organisatie; 
b. regels voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. 

De bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 
17 januari 2003, de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet en de Wet Financiering 
decentrale overheden zijn van overeenkomstige toepassing, 

Artikel 24: Boekjaar 
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Vervallen 

Artikel 25: Begroting 
1. De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen 

bestuur vastgesteld. 
2. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerp-begroting op, inclusief meerjarenraming en 

toelichting. Het dagelijks besiuur zendt deze twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers. 

3. Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgesielde 
begroting, inclusief wijzigingen, opgenomen ramingen alsmede de rekeningsresultaten van het 
voorlaatste jaar. 

4. De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun 
zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is 
vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Voorts 
is artikel 35, lid 2, van de wet van toepassing. 

5. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in ieder geval voor 15 juli, de 
begroting aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemers. 

6. De meerjarenraming omvat een overzicht van lasten en baten voor de drie jaren, volgende op het 
begrotingsjaar en wordt van een toelichting voorzien. 

7. De in de meerjarenraming op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil 
dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting, verhoogd met de jaarlijks te 
verwachten trendmatige verhoging. 

8. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de ontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de 
openbare kennisgeving heeft plaatsgevonden. 

Artikel 26: Jaarrekening 
1. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af 

over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. 
2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid,van 

de Gemeentewet en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid van de 
Gemeentewet. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan het algemeen bestuur zijn 
overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en 
de verkrijgbaarstelling wordt door het dagelijks bestuur openbaar kennis gegeven. Het algemeen 
bestuur beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de 
openbare kennisgeving. 

4. De ontwerp-jaarrekening wordt voorzien van een toelichting en het jaarverslag, als bedoeld in het 
eerste lid, vóór 1 april aan de raden van de deelnemers toegezonden. 
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5. De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van toezending van de in 
het tweede lid bedoelde stukken het dagelijks bestuur hieromtrent van hun zienswijze doen blijken. 

6. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-
jaarrekening. 

7. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening zonder uitstel en stelt haar vast vóór 1 juli van 
het jaar volgende op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. 

8. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van de overige in dit artikel 
bedoelde stukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli, aan 
gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemers. 

Artikel 27 
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming 
van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor 
zoveel nodig van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 28: Financiering 
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden 
staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is 
verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 
januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. Het bepaalde in artikel 29, 
lid 2 inzake de vaststelling van het aantal inwoners is hierbij van overeenkomstige toepassing. Indien 
uit deze bepaling in enig jaar voor de deelnemers betalingsverplichtingen voortvloeien, worden deze 
aan de met de deelnemers te verrekenen bijdragen toegevoegd. 

Artikel 29: Verdeling van baten en lasten 
1. De lasten van het lichaam worden gedekt door: 
a. bijdragen van de deelnemers; 
b. inkomensoverdrachten, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde en 

schenkingen; 
c. overige inkomsten. 
2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten, voor zover deze niet 

door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden. Voor de vaststelling van deze 
bijdragen geldt het volgende uitgangspunt: de bijdragen van een deelnemer wordt bepaald naar 
rato van het aantal inwoners van de deelnemer op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt bevolkingscijfer aangehouden. 

3. Een deelnemer betaalt een vierde gedeelte van de volgens de begroting over enig boekjaar 
geraamde bijdragen bij wijze van voorschot per medio van de tweede maand van elk 
kalenderkwartaal. 

Artikel 29 a: Verplichtingen deelnemers 
1, De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
2, Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze 

uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde 
staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet. 

3, De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan 
op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van 
het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 
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HOOFDSTUK 6: ARCHIEF 

Artikel 30 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door 

het algemeen bestuur vast te stellen regeling ingevolge artikel 40 van de Archiefwet 1995. 
2. De secretaris van de gemeenschappelijke regeling is belast met de bewaring en het beheer van 

deze archiefbescheiden. 

HOOFDSTUK 7: WIJZIGING 

Artikel 31 
1. De regeling kan worden gewijzigd indien de colleges van burgemeesters en wethouders van 

tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van 
het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

2. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan 
de deelnemers. 

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN 

Artikel 32 
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende 

gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden beslist dooreen geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen 
partijen worden benoemd. 

3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling 
ingeroepen van gedeputeerde staten. 

4. De wijze van behandeling en de verdeling van de kosten van het geschil worden door de 
geschillencommissie geregeld. 

5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend advies. 

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 33 
1. Het gemeentebestuur van Alkmaar draagt zorg voor de toezending van deze regeling en de 

bekendmaking van besluiten tot wijziging. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2004. 
3. De regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord". 

Aldus besloten door de raden van de deelnemende gemeenten, en de goedgekeurd door het college 
van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 11 december 2003 en in werking getreden op 1 
januari 2004 

Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord, besluit algemeen 
bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 juni 2010 
Tweede wijziging gemeenschappelijk regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord, algemeen 
bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ## datum ## 
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G E C O N S O L I D E E R D E T E K S T G E M E E N S C H A P P E L I J K E REGELING VEILIGHEIDSREGIO 
NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING 

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, 
Stede Broec en Texel 

ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft; 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet 
veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg 

b e s l u i t e n 

aan te gaan de navolgende gemeenschappelijke regeling tot vorming van een openbaar lichaam 
genaamd "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord". 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling 
b. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de aan deze regeling deelnemende 

gemeenten 
c het lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2 
d. deelnemer: een aan deze regeling deelnemende gemeente 
e. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland 
f. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen 

Artikel 2: Rechtsvorm en bestuursorganen 
1. Er is een openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid, genaamd Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord, gevestigd te Alkmaar. 
2. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit: 
a. het algemeen bestuur; 
b. het dagelijks bestuur; 
c. de voorzitter. 

Artikel 3: Doel 
Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele 
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het 
samenwerkingsgebied. 

Artikel 4: Bevoegdheden 
1. Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 gestelde doel, deel te 

nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en 
hieraan deel te nemen. 

2. Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, tot het op verzoek en ten 
behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten. 
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3. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 2 vermeldt tenminste de wijze van 
kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

Artikel 5: Taken 
Het lichaam heeft tot taak: 
1. de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. 
2. het instellen, in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de 

brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak. 
3. het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg, als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg. 

Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, 
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

4. het uitvoeren van die taken die deelnemers wensen over te dragen op het gebied van integrale 
veiligheid. 

5. het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken. 

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR 

2.1 Het algemeen bestuur 

Artikel 6 
1. Het algemeen bestuur bestaat, in afwijking van artikel 13, eerste lid van de wet, uit de 

burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 
2. Bij afwezigheid van de burgemeester, neemt de loco-burgemeester zijn plaats in het algemeen 

bestuur in. 

Artikel 7 
1. Hij die ophoudt burgemeester te zijn van een deelnemende gemeente, houdt daarmee tevens op 

lid van het algemeen bestuur te zijn. 
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt tevens op het moment van uittreding uit de 

regeling van de deelnemer die het lid vertegenwoordigt. 

Artikel 8 
1. Op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22, lid 1 van 

de wet van overeenkomstige toepassing. 
2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. 
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 
4. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of 

de voorzitter dit nodig oordeelt. 
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
6. Ten aanzien van het verhandelde in een besloten vergadering is artikel 23 van de wet van 

overeenkomstige toepassing. 
7. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over: 

a. de vaststelling en/ of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; 
b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling; 
c. het wijzigen en beëindigen van de regeling. 

8. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de 
veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het 
bestuur. 

9. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur 
aanwezig te zijn. 
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10. De districtschef van de politie binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, is 
adviseur van het bestuur. 

11. De directeur publieke gezondheidszorg is adviseur van het bestuur. 

Artikel 9 
1. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de 

stem van de voorzitter de doorslag. 
2. leder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners 

van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor 
gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners, drie 
stemmen voor gemeenten tot 30.000 inwoners,etc. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari 
van het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde 
gemeenten als gevolg van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de 
nieuwe gemeente. 

Artikel 10 
1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad de door één of meer leden van die raad 

gevraagde inlichtingen. 
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het 

door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 
3. De raad van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in 

lid 1 en het ter verantwoording roepen als bedoeld in lid 2 plaatsvindt. 
4. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die 

raden gevraagde inlichtingen. 
5. De wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in lid 4 plaatsvindt, wordt nader 

geregeld in het op grond van artikel 8, lid 1 vast te stellen reglement van orde. 

2.2 Het dagelijks bestuur 
Artikel 11 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. 
2. De in het eerste lid bedoelde leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Het 

algemeen bestuur wijst plaatsvervangend voorzitters aan. 
3. Vervallen 

Artikel 12 
1. Vervallen. 
2. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks 

bestuur te zijn. 
3. Een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid 

doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. 
4. Het aanwijzen van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van een plaats die door ontslag, 

overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen. 

Artikel 13 
1, Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur de door één of 

meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen. 
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op het verzoek van het algemeen bestuur 

verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur. 
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3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in over de wijze waarop het 
dagelijks bestuur en elk van zijn leden de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en 
verantwoording afleggen. 

4. Het algemeen bestuur kan, met uitzondering van de voorzitter, één of meer leden van het 
dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien het lid of deze leden niet meer het vertrouwen van het 
algemeen bestuur bezit(ten). 

Artikel 14 
1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van 

het dagelijks bestuur hem dit schriftelijk verzoekt onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd, wordt zij binnen twee weken gehouden. 

3. leder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. 
4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. 

2.3 De voorzitter 
Artikel 15 
1. De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid van de wet, bij 

koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de 
gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen. 
Artikel 11 van de Wet veiligheidsregio's is van toepassing. 

2. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor hei door hem 
gevoerde bestuur. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer 
leden gevraagde inlichtingen. 

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN 

Artikel 16 
1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 en 5 genoemde taken en bevoegdheden 

berusten bij het dagelijks bestuur alle bevoegdheden die niet krachtens deze regeling aan het 
algemeen bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 

a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen; 
b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
c. het vaststellen van de jaarrekening; 
d. het opstellen van voorwaarden tot toetreding; 
e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten; 
f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing; 
g. het vaststellen van verordeningen; 
h. het deelnemen aan gemeenschappelijk regelingen en het (mede) oprichten van en deelnemen in 

privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Artikel 17 
1. Het algemeen bestuur kan bestuurscommissies en commissies van advies instellen. 
2. De regeling van hun bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere 

regels met betrekking tot het functioneren, geschieden overeenkomstig het gestelde in de 
artikelen 24 en 25 van de wet. 

130424 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, na 2e wijziging Pagina 4 van 8 



Artikel 18 
Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot: 
a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslaging 

en beslissing moet worden gebracht; 
b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
c. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de begroting worden gedekt; 
d. het beheer van de activa en passiva; 
e. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer 

en de boekhouding; 
f. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten en 

personen; 

g. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken van bezwaar. 

Artikel 19 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur. 

2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter 
ondertekend. 

3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur 
van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander 
door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. 

4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, met instemming van het 
dagelijks bestuur, opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde. 

HOOFDSTUK 4: P E R S O N E E L EN ORGANISATIE 

Artikel 20: Directie en secretaris 
1. De directie en de secretaris wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. 
2. Schorsing van de directie en de secretaris geschiedt door het dagelijks bestuur. 
3. De invulling van de taken van de directie en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling 

worden nader geregeld in een door het algemeen bestuur vast te stellen organisatieverordening 
en directiestatuut. 

Artikel 21 
1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de 

bestuurscommissies en de commissies van advies bij de uitoefening van hun taak terzijde. 
2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris 

mede ondertekend. 
3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig. 
4. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het 

algemeen en het dagelijks bestuur. 

Artikel 22 
Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel, en kan de bevoegdheid tot het 
wijzigen van de rechtspositieregeling en de bezoldiging mandateren aan het dagelijks bestuur. 

HOOFDSTUK 5: FINANCIËLE BEPALINGEN 
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Artikel 23: Financieel beheer 
Het algemeen bestuur stelt bij verordening vast: 
a. de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en de 

inrichting van de financiële organisatie; 
b. regels voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. 

De bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 
17 januari 2003, de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet en de Wet Financiering 
decentrale overheden zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 24: Boekjaar 
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Vervallen 

Artikel 25: Begroting 
1. De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen 

bestuur vastgesteld. 
2. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerp-begroting op, inclusief meerjarenraming en 

toelichting. Het dagelijks bestuur zendt deze twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers. 

3. Voorde samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde 
begroting, inclusief wijzigingen, opgenomen ramingen alsmede de rekeningsresultaten van het 
voorlaatste jaar. 

4. De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun 
zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is 
vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Voorts 
is artikel 35, lid 2, van de wet van toepassing. 

5. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in ieder geval voor 15 juli, de 
begroting aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemers. 

6. De meerjarenraming omvat een overzicht van lasten en baten voor de driejaren, volgende op het 
begrotingsjaar en wordt van een toelichting voorzien. 

7. De in de meerjarenraming op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil 
dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting, verhoogd met de jaarlijks te 
verwachten trendmatige verhoging. 

8. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de ontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de 
openbare kennisgeving heeft plaatsgevonden. 

Artikel 26: Jaarrekening 
1. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af 

over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. 
2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid,van 

de Gemeentewet en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid van de 
Gemeentewet. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan het algemeen bestuur zijn 
overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en 
de verkrijgbaarstelling wordt door het dagelijks bestuur openbaar kennis gegeven. Het algemeen 
bestuur beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de 
openbare kennisgeving. 

4. De ontwerp-jaarrekening wordt voorzien van een toelichting en het jaarverslag, als bedoeld in het 
eerste lid, vóór 1 april aan de raden van de deelnemers toegezonden. 
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5. De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van toezending van de in 
het tweede lid bedoelde stukken het dagelijks bestuur hieromtrent van hun zienswijze doen blijken. 

6. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-
jaarrekening. 

7. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening zonder uitstel en stelt haar vast vóór 1 juli van 
het jaar volgende op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. 

8. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van de overige in dit artikel 
bedoelde stukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli, aan 
gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemers. 

Artikel 27 
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming 
van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor 
zoveel nodig van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 28: Financiering 
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden 
staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is 
verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 
januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. Het bepaalde in artikel 29, 
lid 2 inzake de vaststelling van het aantal inwoners is hierbij van overeenkomstige toepassing. Indien 
uit deze bepaling in enig jaar voor de deelnemers betalingsverplichtingen voortvloeien, worden deze 
aan de met de deelnemers te verrekenen bijdragen toegevoegd. 

Artikel 29: Verdeling van baten en lasten 
1. De lasten van het lichaam worden gedekt door: 
a. bijdragen van de deelnemers; 
b. inkomensoverdrachten, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde en 

schenkingen; 
c. overige inkomsten. 
2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten, voor zover deze niet 

door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden. Voor de vaststelling van deze 
bijdragen geldt het volgende uitgangspunt: de bijdragen van een deelnemer wordt bepaald naar 
rato van het aantal inwoners van de deelnemer op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt bevolkingscijfer aangehouden, 

3. Een deelnemer betaalt een vierde gedeelte van de volgens de begroting over enig boekjaar 
geraamde bijdragen bij wijze van voorschot per medio van de tweede maand van elk 
kalenderkwartaal. 

Artikel 29 a: Verplichtingen deelnemers 
1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze 

uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde 
staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet. 

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan 
op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van 
het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 
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HOOFDSTUK 6: ARCHIEF 

Artikel 30 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door 

het algemeen bestuur vast te stellen regeling ingevolge artikel 40 van de Archiefwet 1995. 
2. De secretaris van de gemeenschappelijke regeling is belast met de bewaring en het beheer van 

deze archiefbescheiden. 

HOOFDSTUK 7: WIJZIGING 

Artikel 31 
1. De regeling kan worden gewijzigd indien de colleges van burgemeesters en wethouders van 

tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van 
het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

2. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan 
de deelnemers. 

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN 

Artikel 32 
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende 

gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden beslist door een geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen 
partijen worden benoemd. 

3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling 
ingeroepen van gedeputeerde staten. 

4. De wijze van behandeling en de verdeling van de kosten van het geschil worden door de 
geschillencommissie geregeld. 

5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend advies. 

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 33 
1. Het gemeentebestuur van Alkmaar draagt zorg voor de toezending van deze regeling en de 

bekendmaking van besluiten tot wijziging. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2004. 
3. De regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord". 

Aldus besloten door de raden van de deelnemende gemeenten, en de goedgekeurd door het college 
van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 11 december 2003 en in werking getreden op 1 
januari 2004 

Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord, besluit algemeen 
bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 juni 2010 
Tweede wijziging gemeenschappelijk regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord, algemeen 
bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ## datum ## 

130424 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, na 2" wijziging Pagina 8 van 8 


