Van: Julia Scheffer [mailto:jscheffer@vrnhn.nl]
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 15:37
Aan: Julia Scheffer <jscheffer@vrnhn.nl>
Onderwerp: Toelichting op voorstel ‘samenwerkingsafspraken risicobeheersing’
Geachte colleges,
Namens de heer Taneja (directeur Veiligheidsregio Noord‐Holland Noord / regionaal commandant
brandweerzorg) en de heer Nazih (Teamcommandant brandweerzorg Noordkop) richt het verzoek
tot de griffies om dit bericht en bijlage te delen met de raden, om het e.e.a. te verduidelijken rond
het voorstel ‘samenwerkingsafspraken risicobeheersing’, zoals die bij de jaarstukken 2021 en
begroting 2023 van Veiligheidsregio Noord‐Holland Noord is gevoegd.
Het voorstel gaat over het nieuwe dienstverleningspakket voor de gemeente op het gebied van
risicobeheersing en de kosten daarvoor. Deze zijn anders dan in het huidige jaar omdat het dagelijks
bestuur van de veiligheidsregio kiest voor een verdeelsystematiek, die gebaseerd is op de risico’s en
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Deze dienstverlening sluit aan bij de risicogerichte
benadering waar de veiligheidsregio de komende jaren op inzet. Concreet wordt aan de gemeente
gevraagd of u kunt instemmen met de uren en financiën voor het dienstverleningspakket
risicobeheersing, zoals beschreven in het voorstel. Daarnaast wordt een zienswijze gevraagd op de
risicogerichte benadering.
Op basis van de besluiten van individuele gemeenten (collegebesluit, dan wel besluit van uw
gemeenteraad) zal een bespreking plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio en
dan zal ook worden besproken op welke wijze deze dienstverlening verder (juridisch) geborgd kan
worden. Als uit de bespreking zou komen dat opname in de Gemeenschappelijke Regeling VR NHN
wenselijk is, dan volgt ten aanzien van deze keuze een separaat besluitvormingsproces, waarbij de
gemeenten expliciet om instemming worden gevraagd.
Voor het gemak, hebben wij een Q&A bijgevoegd bij deze mail. Daarin zijn de meest voorkomende
vragen rond dit voorstel beantwoord.
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, kom
dan even op de lijn svp.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Julia Scheffer
Expert Bestuurlijk
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