Factsheet
Gemeenschappelijke
Regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Jaarrekening 2017
Wat wilden we bereiken?
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en
schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij
de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het
nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

Wat zouden we daarvoor doen?
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Wat mocht het kosten?

Wat is inhoudelijk gerealiseerd?
Op onze website MIJNGEMEENTE.VRNHN.NL vindt u voor uw gemeente in actuele cijfers, foto’s en
verhalen wat we hebben gedaan in 2016.

Wat is het financiële resultaat?
Het jaar 2017 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 106.000.

Wat is de reservepositie?
De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 1,502 mln. (zie blz. 51, ex. resultaatbestemming) en is
daarmee 2,31% van het totale lastenniveau (zie blz. 44, jaarrekening).
Met de voorgestelde resultaatbestemming groeit de algemene reserve tot 2,38% van het totale
lastenniveau.

Begroting 2019
Welke doelen worden voorgesteld? En wat gaan gemeenten hiervan merken?
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen en beperken van leed en schade. Dat
kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, ondernemers en onze ketenpartners. Daarom
stimuleren we inwoners en ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en betrekken we ze
actief bij de hulpverlening.

Welke ontwikkelingen leiden tot bijstelling van de doelen of de hiervoor benodigde
middelen?
Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel.
Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als platform
fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken
te maken.
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Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en
coördinerende rol vervullen. Veel partners verwachten deze rol ook van Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord. Hoe deze rol er exact uitziet, moeten we stap voor stap en werkenderwijs ontdekken.

Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?
Bovengenoemde gesprek over de rol en reikwijdte van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vindt
vervolgens ook plaats met gemeenteraden en colleges bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.

Indexatie (loon- en prijs)
Op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2019
geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding
70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2018 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 toe met een
bedrag van €1.437.329.

Risicomanagement / weerstandsvermogen
De risico-inventarisatie:
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Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.553.000
/ € 1.311.500 * 100% = 118%. Dit houdt in dat de veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico’s
financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s in de risicoinventarisatie niet limitatief is.

Bijdrage van de West-Friese gemeenten
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