Gemeente

Alkmaar, Bergen,
Castricum, Den Helder,
Hollands Kroon,
Schagen, Texel,
Drechterland,
Enkhuizen, Heiloo,
Koggenland,
Medemblik, Opmeer,
Stede Broec, Hoorn
Langedijk

Bergen, Castricum,
Heiloo, en Medemblik.
Alkmaar, Drechterland,
Enkhuizen, Hoorn,
Heerhugowaard,
Koggenland, Opmeer,
Stede Broec, Den
Helder, Hollands Kroon,
Schagen en Texel.

Besluit jaarrekening 2018
Reactie
Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld.
in te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming.
Het algemeen bestuur heeft over het positieve resultaat van
€ 448.000 op de overige programma’s besloten om dit als
volgt te bestemmen:
• € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve
‘Automatisering en informatiebeveiliging’;
• Een bedrag van € 132.000 te bestemmen aan de
algemene reserve, welke op het afgesproken peil van
2,5% van onze lasten komt;
• Het resterende bedrag van € 66.000 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten.
Geen zienswijze in te dienen bij de begroting en jaarstukken
2018.
Besluit bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en
ketenpartners
€ 66.000,- te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk
gemeenten en ketenpartners'.
€ 66.000 terug te betalen aan de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling.
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Geen reactie vereist.

Het algemeen bestuur heeft besloten het resterende bedrag
uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
Zie hierboven.

Heerhugowaard

Heerhugowaard

Opmerkingen/vragen
De Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het In 2017 is het Interregionaal Coördinatieplan Overstroming,
incidentenbestrijdingsplan Water.
Wateroverlast & Evacuatie vastgesteld. Als vervolg op dit plan
is conform de planning van het landelijk project Water &
Evacuatie in 2017 de impactanalyse uitgevoerd (in
interregionaal samenwerkingsverband). In 2018 is de
Evacuatiestrategie opgesteld. In 2019 volgt de uitwerking in
een operationeel plan voor Noord-Holland Noord, afgestemd
met de betrokken partijen. Dit vervangt het huidige
Coördinatieplan Overstroming VR NHN.
Niet akkoord te gaan met het vormen van een Door een aantal ontwikkelingen worden ICT en
bestemmingsreserve van EUR 250.000 voor automatisering en informatieveiligheid steeds belangrijker. Met name ook binnen
informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing.
VRNHN waarbij (denk hierbij aan het Veiligheidshuis, Risicoen Crisisbeheersing en de Ambulancezorg) met zéér
gevoelige data en persoonsgegevens gewerkt wordt. De
veiligheidsregio is daarbij in toenemende afhankelijk van
cybertechnologie en hogere eisen bij certificeringen (o.a. op
NEN 7510 van ambulancezorg) en strengere Europese
regelgeving. Daarnaast moet (ook) de veiligheidsregio aan de
strengere voorwaarden en vereisten voldoen als gevolg van
de AVG die in mei 2018 in werking is getreden.
Het is van groot belang dat de dienstverlening in geval van
incidenten gewaarborgd is.
Met de middelen uit de bestemmingsreserve (E250.000) zal
daarom een verdere verbeterslag worden gemaakt op
automatisering en informatiebeveiliging door extra te
investeren in:
• het eerder komen tot een structurele beheersing van de
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•
•

•

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 1: Jaarrekening 2018 – Bestemmingsreserve
automatisering en informatiebeveiliging:
De veiligheidsregio wordt verzocht om met een concrete
onderbouwing te komen hoe deze bestemmingsreserve
automatisering en informatiebeveiliging bestemd gaat worden.
Vraagt dit niet om een structurele ophoging van deze post?
Graag ontvangen wij voor 5 juli as. antwoord hoe dit na dit
begrotingsjaar wordt opgelost en een concrete onderbouwing,
zodat het AB op 5 juli een weloverwogen besluit kan nemen op
basis van de juiste informatie.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 2: Jaarrekening 2018 – Keuze m.b.t.
resultaatbestemming:
Voor het resterende bedrag van €66.000 wordt geadviseerd om
op basis van dit document voor optie 2 te gaan, het bedrag uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. Op dit moment ontbreekt
de achtergrond informatie en de afweging waarom de regietafel
dit bedrag nodig heeft. Als voor 5 juli as. een verduidelijking volgt,
kan er voor optie 1 gekozen worden, wat voordeliger zal zijn
rekening houdend met de administratieve lasten die nodig zijn om
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informatieveiligheid om daarmee de continue integriteit,
geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van de
systemen te bewerkstelligen.
audits op de integriteit en beveiliging van de belangrijkste
systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
het in gebruik nemen van veiligere systemen om met
documenten te werken en deze te delen (o.a.
Sharepoint).
extra te investeren in het informatieveiligheidsbewustzijn
van de organisatie.

Zie reactie hierboven.
Daarnaast zijn structurele middelen nodig voor het versterken
van de kennis op het gebied van o.a. informatieveiligheid door
extra capaciteit op informatiebeveiliging, het opzetten van een
netwerk van informatieveiligheid in de organisatie met
ambassadeurs op iedere afdeling, starten van een ict piket
voor de warme en koude organisatie zodat bij grootschalige
uitval, crisissituaties en cyberaanvallen direct kan worden
geacteerd,
het
uitbreiden
van
de
capaciteit
op
applicatiebeheer zodat monitoring, releases, updates e.d.
tijdig kunnen worden gerealiseerd op alle cruciale systemen
en dit alles binnen de kaders van de aangescherpte
privacywetgeving. Dit nemen we mee in de begroting voor
2021.
De veiligheidsregio wil deze middelen (€66.000) inzetten om
meer invulling te geven aan de rol van netwerkpartner voor de
gemeenten en ketenpartners. Het faciliteren van de regietafel
is slechts een klein onderdeel van deze rol.
De afgelopen jaren zijn de eerste succesvolle stappen gezet
op het gebied van Zorg en Veiligheid en dit willen we graag in
de toekomst doorontwikkelen.
Concreet kan daarbij gedacht worden aan de samenwerking
rondom het dossier mensen met verward gedrag, de invoering

het bedrag uit te keren. Als voor optie 1 gekozen wordt, dan wel
met voorwaarden dat het contractueel wordt vastgelegd dat de
veiligheidsregio deze kosten niet structureel gaat betalen, maar
dat de andere GR-en de volgende keer de kosten voor hun
rekening nemen.

van de wet Verplichte GGZ en het thema Jeugd, Alcohol en
Drugs (samen met de GGD).

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 3: Jaarrekening 2018 – Algemene vraag
Algemene vraag over de jaarstukken:
De veiligheidsregio wordt verzocht om in het vervolg als er met
een rood vak wordt aangegeven dat iets niet gerealiseerd wordt,
een motivering te geven waarom daarvoor gekozen is en wat de
consequenties zijn. Ook met betrekking tot een oranje vak zou
het wenselijk zijn om de consequenties in beeld te hebben.

Wanneer de voortgang van bepaalde activiteiten een risico
vormen, zal hier uiteraard uitvoerig over worden
gerapporteerd. Vanwege de bondigheid is ervoor gekozen om
niet op alle activiteiten afzonderlijk gedetailleerd in te gaan.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 4: Jaarrekening 2018 – Programma risico- en In de jaarrekening wordt gerapporteerd op hoofdlijnen.
crisisbeheersing:
VRNHN zal ambtelijk bij de Noordkopgemeenten navraag
De veiligheidsregio wordt verzocht om meer informatie te doen welke informatiebehoefte er is en daar vervolgens aan
verschaffen over de uitgevoerde speerpunten.
voldoen.
Zienswijze 9: Jaarstukken 2018 en begroting 2020 – Alle gemeenten hebben exact dezelfde informatie ontvangen.
Algemene opmerking
Graag hoort het bestuur van de Noordkopgemeenten welke
De veiligheidsregio wordt verzocht om te zorgen dat alle informatie zij niet ontvangen hebben.
gemeenten dezelfde informatie heeft. Nu wordt er Het bestuur van VRNHN vindt een goede afstemming met de
geconstateerd dat er gemeenten zijn met een informatie gemeenten ook van groot belang. De directie heeft daarvoor
achterstand. In deze zienswijze, als ook in de zienswijze van ook bij de regionale raadsbijeenkomsten, zowel bij de
de kadernota 2020, worden er verduidelijkende vragen kadernota als de begroting en jaarrekening, de stukken met
gesteld. Deze vragen kunnen worden weggenomen door de raden besproken en vragen mogen beantwoorden.
middel van een goede afstemming en voorbereiding tussen de Daarnaast roept het bestuur de Noorkopgemeenten op om
veiligheidsregio en de gemeenten. Het is van belang om de eventuele vragen vooraf ambtelijk ook bij de veiligheidsregio
samenwerking te verbeteren en om in overleg te komen tot neer te leggen, zodat deze van tevoren beantwoord kunnen
worden.
een goed werkproces om deze afstemming te borgen.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel
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Ook de stappen die we zetten samen met de andere GR-en
op de Omgevingswet vragen aandacht en capaciteit.

