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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Veiligheidsregio NoordHolland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de
jaarstukken 2021 en begroting 2023. In 2021 is een aantal bewegingen verder ingezet op het gebied
van nieuwe crisistypen, veilig leven, de omgevingswet, de toekomst van de brandweer en de
verbinding tussen zorg en veiligheid. De coronacrisis heeft echter ook in 2021 impact gehad op de
snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische speerpunten en daarom heeft de
veiligheidsregio ook het afgelopen jaar alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus.
De coronacrisis heeft financieel geen negatieve impact gehad, omdat de gemaakte coronakosten in
2021 grotendeels in rekening zijn gebracht bij het Rijk.
Op het moment van schrijven voltrekt zich een humanitaire ramp in Oekraïne. Bussen vluchtelingen
arriveren in Noord-Holland Noord. De zestien gemeenten in het gebied hebben in korte tijd
opvangplekken voor meer dan duizend mensen geregeld. Afhankelijk van de verdere impact van de
coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zullen bestuurlijke en organisatorische speerpunten uit het
beleidsplan zo snel als mogelijk weer worden voortgezet.
Samen hulpvaardig
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij
incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de regionale brandweer,
ambulancezorg Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR (geneeskundige
hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer en het Zorg- en Veiligheidshuis. In onze
jaarstukken 2021 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting
2023 ziet u wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat gaat kosten.
Samen van zestien gemeenten
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zestien gemeenten.
Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zestien
gemeenten vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de
financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op
de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. Graag zien wij uw zienswijze voor 24 juni 2022 tegemoet,
zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van
8 juli 2021.
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Kaders begroting 2023
Het dagelijks bestuur heeft de kadernota 2023, die de kaders van de begroting omschrijft, zoals
afgesproken in Noord-Holland Noord
voor 15 december 2021 voor zienswijze aan de
gemeenteraden aangeboden. Op 4 maart 2022 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2023
vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten om af te zien van de taakstelling 2023 en een
capaciteitsuitbreiding van 2 fte Nieuwe Crisistypen € 190.000 structureel op te nemen vanaf begroting
2023. Uit de zienswijzen bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde
koers en richting van de veiligheidsregio. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 is conform
het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2023 vastgesteld op
€ 45.745.723.
Resultaatbestemming 2021
Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat
van € 721.000. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een prestatiebonus van de
ambulancezorg van € 190.000 en incidentele gelden voor de bouw van de ambulanceposten ten
bedrage van € 77.500. Daarnaast zijn de salariskosten € 212.000 en de verlofreservering € 255.000
lager dan begroot. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter
plaatse na melding bij 112) over 2021 van gemiddeld 94,2% (2020 gemiddeld 93,8%). Een knappe
prestatie voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en gezien de impact die corona had in
2021. Het resultaat van € 77.500 zal bestemd worden voor de nieuwe ambulanceposten en het
restant van € 643.500 zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.
Op de overige programma’s van de veiligheidsregio is een positief resultaat van € 2.424.000
gerealiseerd. Het positieve resultaat is met name het gevolg van positieve incidentele resultaten
zoals een ontvangen decentralisatie-uitkering 2021 van het Rijk ontvangen in 2022 ten bedrage van
€ 327.000 voor het Zorg- en Veiligheidshuis die met terugwerkende kracht is uitgekeerd. Ook de
vrijval van de post onvoorzien € 344.000 draagt bij aan het positieve resultaat. Het programma
Brandweer heeft lager dan begrote salariskosten € 535.000, voornamelijk vanwege vacatureruimte.
Daarnaast heeft het programma brandweer lager dan begrote vergoeding vrijwilligers brandweer
(minder vrijwilligers dan begroot) € 240.000, minder kosten in 2021 als gevolg van de latere levering
nieuwe uniformen € 150.000 en minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 182.000. Verder
vallen de salariskosten bij Risico- en Crisisbeheersing € 152.000 en meldkamer € 146.000 lager uit
dan begroot door met name vacatureruimte. Brandweer 360 en ander organisatie-brede projecten
vallen € 341.000 lager uit.
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Voorgesteld wordt om met het resultaat van € 2.424.000 de algemene reserve te verhogen met
€ 172.000, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt. Daarnaast wordt
voorgesteld om een bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis in te stellen voor de met
terugwerkende kracht ontvangen POK-gelden uit het gemeentefonds voor 2021 € 327.000. De POKgelden zijn bestemde middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis en zouden bij afwijzing van het
voorstel niet terug vloeien naar de gemeenten. Het restant van het resultaat, € 1.925.000, wordt terug
gegeven aan de gemeenten. Het voorstel bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis is onderdeel
van de besluitvorming jaarrekening 2021 en begroting 2023. Beide voorstellen zijn bijgevoegd.
Indexering rijksbijdrage VNG en POK gelden aan Zorg- en Veiligheidshuis
Gemeenten financieren de werkzaamheden van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
(ZVH). Deels wordt het ZVH hierin ondersteund door structurele bijdragen die niet worden
geïndexeerd. Dit betreft de bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid die via de VNG naar
de centrumgemeente Alkmaar gaat sinds 2013 en de zogenaamde POK-gelden, die via het ministerie
van Financiën naar de centrumgemeente Alkmaar gaan sinds 2021.
Beiden betreffen zogenaamde decentralisatie uitkeringen. Decentralisatie-uitkeringen, zoals de
decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen, maken net als de algemene uitkering, deel uit van het
gemeentefonds. Als gevolg van de bestuurlijk afgesproken normeringssystematiek (de ‘trap op trap
af-systematiek’) wordt het gemeentefonds jaarlijks aangepast. Het gemeentefonds volgt op die
manier de netto-uitgaven van de Rijksoverheid. Om te voorkomen dat loonkosten op termijn uit de
pas gaan lopen door komende loonstijgingen stelt het dagelijks bestuur voor om deze decentralisatie
uitkeringen gezamenlijk € 578.500 structureel te indexeren volgens de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen vanaf begrotingsjaar 2022. Voor 2022 betreft de indexering
€ 7.520.
Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
Met de komst van de Omgevingswet krijgen veiligheid en gezondheid een volwaardige plek in de
belangenafweging rondom de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent
dat de veiligheidsregio advies geeft bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij de vergunningverlening en
gemeenten ondersteunt in het toezicht op de fysieke leefomgeving. In 2021 is in een zorgvuldige
dialoog met de gemeenten gekomen tot een omschrijving van de diensverlening aan de gemeenten,
die de veiligheidsregio risicogericht wil uitvoeren. Ook is in kaart gebracht dat voor deze activiteiten
jaarlijks ruim 15.000 uur nodig is.
Het dagelijks bestuur stelt voor de verdeelsleutel op basis van de aanwezige risico’s per
verzorgingsgebied te baseren. In een transitieperiode van vier jaar wordt toegegroeid naar deze
nieuwe dienstverlening. Gevolg van deze nieuwe verdeling is dat er een meer evenredige verdeling
van de dienstverlening komt over de gemeenten ten opzichte van de huidige situatie. Sommige
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gemeenten zullen ten opzichte van de huidige situatie meer adviezen gaan ontvangen en sommige
gemeenten minder. De consequenties voor de financiële bijdrage voor de activiteiten
risicobeheersing verschillen per gemeente.
Het algemeen bestuur besluit over deze verdeelsystematiek en over de verdeelsleutel. Bij
instemming van het algemeen bestuur wordt dit onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Het
is echter aan de individuele gemeenten zelf om in te stemmen met de voorgestelde financiën en uren
van het dienstverleningspakket van de gemeente. Met dit voorstel vervalt de mogelijkheid om
individuele dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen
maatwerkafspraken gemaakt worden.
Meer informatie
Tijdens de drie regionale bijeenkomsten graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities
en de cijfers. Wij zien graag uw zienswijze voor 24 juni 2022 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een
reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 8 juli 2022. Voor meer
informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met Julia Scheffer
(bestuursadviseur stafbureau Bestuur en Directie). Dat kan via mail naar jscheffer@vrnhn.nl of
telefonisch op nummer 06-12052618.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten
Voorzitter dagelijks bestuur

Krishna Taneja
Directie

