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Geachte mevrouw Pijnenborg,  

 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek op vrijdag 17 februari 2023 doe ik u onderstaand verzoek. 

 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is in de aanloop naar het opstellen van het 

beleidsplan 2024 – 2027. Dit is een wettelijke verplichting en in opdracht van de directie en in overleg met 

het Dagelijks Bestuur van de VRNHN is er voor gekozen om een brede consultatieronde te houden. Dit 

om hiermee in een goede dialoog met de voor de VRNHN belangrijke stakeholders te komen tot een 

gedragen beleidsplan.  

 

De gemeenteraden zijn voor de VRNHN een belangrijke stakeholder. Het is voor de VRNHN van belang 

om van uw raad, of een delegatie daarvan, te vernemen wat u van belang vindt waar de VRNHN zich in 

de komende 4 jaren zou moet richten.  

 

Vandaar mijn verzoek aan u om op een van de informatieavonden in april (5, 6 of 19 april) met (een 

delegatie van) de gemeenteraad in gesprek te gaan over wat zij van belang vinden voor de VRNHN in 

relatie tot de wettelijke taken en de door het Algemeen Bestuur opgedragen taken.  

 

We hebben ongeveer anderhalf uur nodig om hen eerst in het kort mee te nemen in de taken van de 

VRNHN en vervolgens uw opvattingen op te halen en wat u in uw gemeente als belangrijkste 

ontwikkelingen voor de komende jaren ziet in relatie tot het takenpakket van de VRNHN.  

 

Vorenstaande staat los van het feit dat de raad in formele zin in het late najaar van 2023 zienswijzen op 

het conceptbeleidsplan kenbaar kan maken. 

 

Ik hoop spoedig van u te vernemen  

 

 

Hoogachtend  

Paul Verbruggen 

 

Overall projectleider Veranderopgave 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  

 

 


