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Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze uit te brengen.
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR HNH) verzoeken ruimte te
zoeken in de eigen begroting voor de versterking van informatieveiligheid en
automatisering.
3. Het bestuur van de VR NHN opdragen om volgend jaar wel een overzicht bij te voegen aan
de kadernota met de gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente.

1. Visie en ontwikkeling

VR NHN richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten.
We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en
ondernemers.

2. Actualisering financieel perspectief
a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk

- Financieel
1. Het meerjarenperspectief is sluitend.
2. De VR NHN past de afgesproken loon- en prijsindexatie toe conform de gemaakte
afspraken in
Noord- Holland Noord.
3. Onder Nieuw beleid staan extra baten versterken informatieveiligheid. Omdat dit wettelijk is
ingegeven, gaat het hier eigenlijk om een autonome ontwikkeling.

b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen
- Inhoudelijk
In het beleidsplan 2020-2023 is de hoofddoelstelling van de VR NHN en de manier hoe ze dat willen
bereiken niet veranderd. Wel staat er een aantal ontwikkelingen beschreven die om een adequate
voorbereiding en aanpak vragen. In de nieuwe beleidsperiode wordt op een aantal nieuwe
bewegingen ingezet zoals ‘nieuwe crisistypen’, ‘veilig leven’, ‘de toekomst van de brandweer’ en
de ‘verbinding tussen zorg en veiligheid’.
Zorg en veiligheid
In de commissie Zorg en Veiligheid werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van
de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. De VR
NHN ondersteunt de commissie en kan in het organiseren van de afstemming en samenwerking een
coördinerende rol vervullen. De besluitvorming blijft bij de gemeente zelf.

De commissie begeleidt een aantal thema’s zoals ‘Mensen met verward gedrag’, ‘Geweld hoort
nergens thuis’, ‘het Zorg- en Veiligheidshuis, ‘Jeugd, alcohol en drugs’ en de invoering van de Wet
Verplichte GGZ.
Veilig Leven
In de komende beleidsperiode wil de VR NHN in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor
val- en brandpreventie implementeren. Samen met gemeente en lokale partners wordt gekeken
naar de behoefte en hoe de VR NHN daarin kan ondersteunen om de inwoners van de gemeente
veilig te laten leven.
Nieuwe crisistypen
In toenemende mate worden we geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben
op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven
door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van
het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker
tot incidenten zullen leiden en maatschappelijke ontwrichtende gevolgen kunnen hebben.
Daarom gaat de VR NHN zich voorbereiden de op deze nieuwe crisistypen in de komende
beleidsperiode.
Brandweer 360
In de komende beleidsperiode wil de VR NHN werken aan een nieuwe denkwijze over de doelen en
taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweerzorg gezien wordt als meer
dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast stelt de VR NHN een brandweerzorgplan vast hoe we
voor de hele regio risicogericht brandweerzorg gaan verlenen.
Informatieveiligheid en automatisering
De VR NHN zet in op structurele versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te
voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze
eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een
cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken.
Omgevingswet
Samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden trekt de VR NHN
samen op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de omgevingswet. Hierbij wordt
specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke
regelingen en wordt op verzoek van gemeenten meegewerkt in pilots en andere initiatieven. Een
nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele
financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.
Ambulancezorg
Vanaf 2021 is de nieuwe wet ‘ambulancevoorzieningen’ van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) met het oog op continuïteit een vergunning voor
onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de RAV ook de komende jaren blijven investeren in een
kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg.
De RAV moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de
patiëntenstroom o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen.
Uitdaging voor RAV Noord- Holland Noord en dat geld voor elke RAV in Nederland, is vooral om de
uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan
gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De vijvers (ziekenhuizen) waarin
de RAV NHN vist voor aankomende ambulanceverpleegkundigen drogen op.

Meldkamer Noord- Holland
De meldkamer Noord-Holland bevindt zich na de samenvoeging op 14 mei 2019 in een geheel nieuwe
context en is aangesloten op de nieuwe landelijke ICT- infrastructuur van de Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS). Daarmee zijn belangrijke randvoorwaardelijke stappen gezet om de
continuïteit van het meldkamerproces in Noord-Holland te verbeteren.
In 2021 wordt verder ingezet op de doorontwikkeling van de Meldkamer Noord-Holland van
‘telefooncentrale naar een informatieknooppunt’.
Verwachtingen ten aanzien van 2022 – 2024
De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2022- 2024 relevant zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg en veiligheid zal een vast programma zijn.
Veilig Leven zal een vast programma zijn.
Brandweer 360 zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn.
Oriëntatie op nieuwe crisistypen, als cyber, klimaat, extreem geweld.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

- Financieel
De thema’s en ambities uit het beleidsplan 2020- 2023 worden uitgevoerd binnen de bestaande
begroting. Alleen op het onderdeel informatieveiligheid en automatisering wordt een extra bijdrage
gevraagd aan de gemeenten. Voor 2021 betreft dit € 150.000,-. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is dit
€ 250.000,-.
De extra bijdrage versterking informatieveiligheid is een advies van de auditcommissie aan het
bestuur van de Veiligheidsregio.
3. Uitgangspunten

Het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. De Veiligheidsregio
doet dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.
4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
De totale begroting van de Veiligheidsregio Noord- Holland bedraagt voor 2021 € 44.287.171,-. De
bijdrage voor gemeente Medemblik in 2020 bedraagt € 2.857.803,De verdeelsleutel 2021 per gemeente wordt medio februari 2020 bekend. In de begroting 2021
wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.
De bijdrage voor ambulancezorg in 2020 bedraagt € 10.928.
Ook de bijdrage ambulancezorg 2021 wordt medio februari 2020 bekend.
De meerjarenraming van de Veiligheidsregio is sluitend.
b. Kengetallen
De begroting is volgens de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd voor loonen prijsontwikkelingen ( afgerond 2,33%).

