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Raadsvergadering d.d.  : 25 februari 2019 

 

Besluit nummer   : RB19.0023 

 

Onderwerp   : Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2020 van de  

      Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel Kadernota begroting 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van de vier 

colleges van de Kop van Noord-Holland; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende Regionale Raadscommissie Noordkop op 14 februari 2019; 

 

besluit: 

1.  De Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2020 voor kennisgeving aan te 

 nemen in afwachting van een nadere uitwerking van de financiële en beleidsmatige aspecten door de 

 Veiligheidsregio. 

2.  De volgende zienswijze in te dienen: 

 De Kadernota VR NHN 2020 te zien als groeidocument. Naast de nu gepresenteerde autonome 

 ontwikkelingen wordt in het vervolg ook een vertaling verwacht van het uitgewerkt beleid met de daarbij 

 behorende financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. 

 Voor de raad is het momenteel moeilijk om sturing te kunnen geven op het dossier Veiligheidsregio. In 

 de 17 gemeenten zijn de meningen uiteenlopend over de rol en taakopvattingen van de Veiligheidsregio. 

 Advies is om als raad een bestuurlijke zienswijze mee te geven over het verder voeren van de discussie 

 over de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio. Daarna is het mogelijk voor de 

 Veiligheidsregio om hier passend beleid over te maken. 

 In de Kadernota worden verschillende rollen en taken genoemd die reeds door de GGD worden 

 uitgevoerd, op dit moment vallen die niet binnen het takenpakket van de Veiligheidsregio. 

 Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om met een onderbouwing te komen voor de extra kosten 

 voor ambulancezorg omdat dit verder niet uit de aangeleverde tekst naar voren komt. 

 Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om met een onderbouwing te komen met betrekking tot de 

 extra kosten die worden weergegeven in het meerjarenoverzicht van de gemeentelijke bijdrage in 

 vergelijking met het begrote meerjarenoverzicht genoemd in de begroting van 2019. 

 De loon- prijsindexatie zoals eerder is afgesproken is opgevolgd in de kadernota. 

 Indien er geen beleidswijzigingen plaatsvinden, zijn er geen financiële consequenties. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 25 februari 2019. 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 

 

 

 
griffier 

mr. drs. M. Huisman 

 

 
 


