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Registratienummer: 

 

RVO15.0051 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord (AI15.02330)  Veiligheidsregio in zicht 2014, algemeen 

(ID15.01559))  Veiligheidsregio in zicht 2014, gemeente Den 

Helder (nvt)  Accountantsverklaring (ID15.01558) 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

ing.G. Ingelse 

(0223) 67 8606 

g.ingelse@denhelder.nl 

Onderwerp:  Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

Gevraagd besluit: 

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:  De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2014 Veiligheidsregio NHN en 
conform brief onder kenmerk AU15.05270 kenbaar te maken bij de voorzitter van het dagelijks 
bestuur veiligheidsregio NHN. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 3 juli 2015 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio NHN de 

financiële stukken behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2014 van de 

Veiligheidsregio NHN en dit kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

Veiligheidsregio NHN. 

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder heeft 21 april 2015 de ontwerpbegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en 

de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 3 juli 2015 worden in 

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

advies behandelt de jaarstukken 2014 van de VR NHN. De begroting en meerjarenbegroting worden in een 

apart advies behandeld.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 17 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied brandweerzorg, 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het 

Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de Veiligheidsregio NHN voor 12 gemeente in NHN de taken uit op het 

gebied van ambulancezorg. 

 

Kader 

In art.26 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de 

gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de jaarstukken wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling, de jaarstukken wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het Dagelijks Bestuur 

voegt de commentaren, waarin de zienswijze is vervat, bij de concept jaarrekening, zodat het Algemeen 

Bestuur een afgewogen besluit kan nemen. 

 

Argumenten 

 

Ambulancedienst 

De ambulancedienst heeft alle speerpunten gerealiseerd voor 2014. Hierbij heeft men onverkort ingezet op de 

het burgerparticipatie project AED en levert zij management informatie voor de stuurgroep Jeugd en Alcohol 

(alcohol gerelateerde ritten). Daarnaast heeft men ook de eigen informatiepositie versterkt door betere 

informatie registratie en capaciteit te leveren voor het VR NHN brede project vakbekwaamheid. 

 

Regionale Brandweer 

De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2015 ingericht. Het personeel en materieel is overgegaan 

naar de VR NHN en er zijn afspraken gemaakt over de huisvesting en de lopende contracten. De 
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regionalisering heeft veel capaciteit gevraagd van zowel de VR NHN als de betrokken gemeenten. Daarnaast 

heeft de plaatsing van de medewerkers en de afhandeling van het duikongeval (Koedijk 2014) een grote wissel 

getrokken op de organisatie. In de inzet op de speerpunten heeft het management team van de regionale 

brandweer dan ook gekozen voor de uitvoering van de basisvoorzieningen op orde en minder inzet op de 

beleidsmatige speerpunten. Deze worden in 2015 opgepakt. 

 

GHOR 

De GHOR heeft zich voornamelijk gefocust op de planvorming en de vakbekwaamheid van de medewerkers 

van de GHOR en de GGD. Deze speerpunten zijn in 2014 in zijn geheel afgerond. Daarnaast heeft de GHOR 

gewerkt aan de implementatie van het Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) en het zorgcontinuïteitssysteem 

(GHOR4ALL). Het SIS is operationeel in de provincies Noord-Holland en Flevoland, waardoor de 

slachtoffergegevens tijdens een incident makkelijker uitgewisseld kunnen worden. Het zorgcontinuïteitssysteem 

is nog niet in zijn geheel geïmplementeerd, maar staat in 2015 op het programma.  

 

Veiligheidsbureau 

Het Veiligheidsbureau heeft in 2014 een nieuw convenant opgezet en afgesloten met Defensie. Heeft conform 

afspraken de oefeningen en opleidingen uitgevoerd in kader van vakbekwaamheid 2013-2016 en 

Bevolkingszorg 8.0 voorbereid en bestuurlijk laten vastleggen. In 2015 wordt het personeel geworven en 

opgeleid en zal zij een deel van de operationele taken van de gemeenten overnemen. In de begroting 2015 

wordt hier per inwoner een extra bijdrage voor opgenomen. In 2014 waren in Den Helder geen GRIP incidenten. 

 

Meldkamer 

De Meldkamer heeft in 2014 de focus gelegd op de vakbekwaamheid (PQA-medical en Pro-QU-Fire) en is er 

een nieuw inwerktraject ontwikkeld voor VR-centralisten. Daarnaast zijn de voorbereidingen gedaan voor de 

her-certificering in 2015 en participeert men mee voor de inrichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie. 

 

Veiligheidshuis NHN 

Per 1 januari 2014 is het Veiligheidshuis Den Helder samen met de vestigingen Hoorn en Alkmaar gefuseerd tot 

het Veiligheidshuis NHN. De Veiligheidsregio NHN voert de administratie (financiën en personeel) uit voor het 

Veiligheidshuis NHN. Vanuit dat oogpunt is het onderdeel van de financiele stukken. De beleidsmatige 

aansturing wordt gedaan door de adviescommissie Jeugd en Sociale Veiligheid. De speerpunten van 2014 

waren gericht op de afstemming van werkprocessen en de continuering van de werkzaamheden.  

 

Financiën  

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van 

€ 278.000,- op het product Ambulancezorg en een negatief resultaat van € 424.000,- op de overige producten. 

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht.  

 

   Begroting  Begroting  Rekening 
Resultaat, incl 
Veiligheidshuis 

(bedragen x € 1.000)  2014  2014  2014 2014 

     Na wijziging    

         

Ambulancezorg  0  323  278 278 

        

Veiligheidshuis  0  50  73 73 

         

Brandweer  0  -73  -89 -89 

GHOR   0  11  -50 -50 

Meldkamer  0  -161  -297 -297 

Veiligheidsbureau  0  67  -62 -62 

*Afrondingsverschil  0  -156  -498 -424* 

 

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond en heeft deze goedgekeurd.  

 
Vermogenspositie per 31 december 2014 

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 1.370.000,-, bestaand uit:  een algemene reserve van de VR NHN € 370.000,-  een algemene reserve van de Ambulancezorg € 0,-  bestemmingsreserves € 1.146.000,-  negatief jaar resultaat van € 146.000,- (voordelig € 278.000 ambulance & negatief € 424.000 overig). 
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Op 1 januari 2015 is de bestemmingsreserve kwaliteit a € 77.000,-vrijgevallen. Deze wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve die dan op € 447.000,- komt. 

 

De bestemming van het gerealiseerde resultaat 2014 is opgenomen in de begroting 2016 van de 

Veiligheidsregio NHN. In het raadsvoorstel van de begroting 2016 Veiligheidsregio NHN vindt u het advies 

hierover, inclusief een zienswijze op de bestemming van het resultaat van het programma Veiligheidshuis NHN. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op artikel 2 onder b en c van de 
Referendumverordening 2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over besluiten van hogere 
bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en dat geen referendum wordt gehouden over 
gemeentelijke procedures. 

 

Sinds 2012 adviseren de gemeenten in NHN gezamenlijk op de financiële stukken voor de Veiligheidsregio 

NHN. Het advies is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is aangeboden 

aan alle gemeenten in NHN. Het grootste gedeelte van de gemeenten neemt het advies over eventueel met hun 

eigen aandachtspunten. Het voorstel is afgestemd met de concernstaf.  

 

Financiële consequenties 

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN past binnen de afspraken die gemaakt zijn en verwerkt 

is in de begroting van de gemeente Den Helder. 

 

Communicatie 

Na de raadsvergadering koppelt het college van B&W het besluit/zienswijze van de raad middels een brief terug 

aan de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio NHN. 

 

Realisatie 

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn. In het AB van de 

Veiligheidsregio NHN wordt de jaarstukken 2014 vastgesteld. 

 

Den Helder, 26 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.J.R. Kos  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


