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

Besluit begroting 2020
Positieve zienswijze te geven op de begroting 2020.

Reactie
Het algemeen bestuur heeft de begroting 2020 vastgesteld.

De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen Geen reactie vereist.
van een zienswijze over de begroting 2020.
Opmerkingen/vragen
Zienswijze 5: Begroting 2020 – Programma Ambulancezorg
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland
Noord wordt verzocht om dit programma met de genoemde
punten te monitoren. Aangegeven is dat er een financieel risico
kan ontstaan in het komende begrotingsjaar indien de
zorgverzekeraars niet (volledig) compenseren. Graag aandacht
voor dit onderwerp in het begrotingsjaar via de
bestuursrapportages.

Het bestuur zal het Programma Ambulancezorg met de
genoemde punten monitoren. Hierover zal gerapporteerd
worden d.m.v. de bestuursrapportages.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 6: Begroting 2020 – Programma Brandweer
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland
Noord wordt verzocht om dit programma te monitoren. Vooraf
moeten de financiën geregeld zijn en in beeld zijn, dit is al eerder
in een zienswijze aan de veiligheidsregio aangegeven.
Onduidelijk is wat er in 2020 in het programma brandweer 360
wordt gedaan en hoe dit wordt aangepakt.

Het bestuur zal dit programma monitoren. Indien de
genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken,
dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en
voorgelegd aan het bestuur.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en

Zienswijze 7: Begroting 2020 – Programma meldkamer
De veiligheidsregio wordt verzocht om nadere toelichting te

Zoals in de tabel aangegeven is de inschatting van het risico
dat de project/frictiekosten hoger uitvallen klein (25%). Zoals
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Texel

geven op de financiële gevolgen en vooral met betrekking tot een aangegeven in de risicoparagraaf is de verwachting dat dit
eventueel risico als het vangnet niet toereikend is. De kosten die binnen het weerstandsvermogen is op te vangen.
zijn ontstaan worden verder uitgewerkt in de begroting onder het
kopje weerstandsvermogen. De berekeningen die daar worden
genoemd zijn onduidelijk, nadere toelichting is nodig.

Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en
Texel

Zienswijze 8: Begroting 2020 – Programma Veiligheidshuis

Heerhugowaard

De genoemde programma’s vallen onder de bestuurlijke
Klopt de constatering dat de genoemde programma’s onder de aansturing van de commissie Zorg & Veiligheid. De
commissie Zorg & Veiligheid vallen en dat de veiligheidsregio veiligheidsregio faciliteert zowel deze commissie als deze
alleen een faciliterende rol heeft voor deze commissie?
programma’s.
In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is
De genoemde taken zal de veiligheidsregio in samenwerking
de raad van mening dat de focus van de Veiligheidsregio moet
oppakken. We werken samen aan het dossier mensen met
liggen op het op orde brengen van de basis en het consolideren
verward gedrag, zoeken de samenwerking met gemeenten
daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de
voor de invoering van de wet verplichte GGZ en blijven,
werelden zorg en veiligheid door het oppakken van taken als
samen met de GGD, inzetten op het thema Jeugd, Alcohol en
verwarde personen, verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol Drugs. Ook blijft hiervoor het Veiligheidshuis een belangrijk
en drugs. Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals
onderdeel van onze veiligheidsregio. Het Veiligheidshuis
GGD en GGZ.
verbindt partners als politie, openbaar ministerie en gemeente
om zo (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke
uitval bij complexe problemen te voorkomen en te
verminderen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke
interventie en zorg.
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