Jaarstukken 2019 en bestemmingsreserve Corona
Gemeente
Besluit
Alle gemeenten
Positieve / geen zienswijze te geven op de jaarstukken 2019.
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Positieve / geen zienswijze te geven op het voorstel om het
Koggenland, Medemblik, Opmeer, positieve resultaat van 2019 te reserveren voor een
Stede Broec, Heiloo, Bergen, bestemmingsreserve Coronavirus.
Heerhugowaard,
Drechterland,
Schagen.
Castricum, Langedijk, Den Helder, Negatieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve
Hollands Kroon, Texel, Alkmaar.
resultaat van 2019 te reserveren voor een bestemmingsreserve
Coronavirus.
Opmerkingen / vragen
Den Helder,
Hollands Kroon, Zienswijze
1:
Jaarstukken
2019
–
Voorstel
Texel, Schagen.
bestemmingsreserve corona
De algemene reserve dient voor het opvangen van risico’s. Het
weerstandsvermogen en de omvang van de algemene reserve
passen binnen de algemene kaders, mede door een storting van
€ 225.000 in de algemene reserve (resultaatbestemming). Het
creëren van een bestemmingsreserve corona is niet wenselijk.
Terugbetaling restant resultaat aan de deelnemers is daarom
gerechtvaardigd.
Den Helder,
Hollands Kroon, Zienswijze 3 Jaarstukken 2019 – Algemene vraag doelen
Texel, Schagen
Algemene vraag over de jaarstukken. De Veiligheidsregio wordt
verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet
gehaald is en wat dit voor consequentie heeft.

Reactie
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
heeft op 3 juli 2020 unaniem ingestemd met de jaarstukken 2019.
Besloten is ook om € 411.000 van het positieve resultaat van 2019
niet te reserveren voor een bestemmingsreserve corona, maar
terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Zie de besluitvorming over de bestemmingsreserve corona.

Het niet behalen van doelen heeft tot nu toe alleen vertraging in de
implementatie tot gevolg. De nieuwe vertraagde realisatietijd staat
in het speerpunt aangegeven.

Begrotingswijziging 2020 (zorgcoördinatie mensenhandel)
Gemeente
Besluit
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Een positieve / geen zienswijze af te geven ten aanzien van de
Helder, Hollands Kroon, Texel, Begrotingswijziging 2020 (te weten financiering zorgcoördinatie
Schagen,
Drechterland, mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Enkhuizen,
Heerhugowaard,
Heiloo,
Hoorn,
Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Stede Broec
Opmerkingen / vragen
Den Helder,
Hollands Kroon, Zienswijze 5 Zorgcoördinatie mensenhandel
Texel, Schagen
De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke
wijze de kosten voor de zorgcoördinatie mensen handel worden
gefinancierd. Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of
wordt de bijdrage van de gemeenten met deze kosten verhoogd.
Bij een aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de
gemeentelijke begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te
worden meegenomen aangezien de kadernota 2021 al gereed
is.

Reactie
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
heeft op 3 juli 2020 unaniem ingestemd met de
Begrotingswijziging 2020 (te weten financiering zorgcoördinatie
mensenhandel).

Het is een begrotingswijziging voor 2020. Met dit voorstel wordt het
in de begroting opgenomen. De bijdrage van de gemeente wordt
hiermee verhoogd, daartegenover staat dat er extra taken zullen
worden uitgevoerd. Wanneer hierover besloten is, zal dit worden
meegenomen in de tussenrapportages.

Begroting 2021
Gemeente
Besluit
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
Helder, Hollands Kroon, Texel,
Begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Schagen, Drechterland,
Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn,
Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Stede Broec
Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 van
Enkhuizen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Opmerkingen / vragen
Den Helder,
Hollands Kroon, Zienswijze 4 Begroting 2021 – Omgevingswet
Texel, Schagen
In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.
Voor het onderdeel risicobeheersing van de brandweer betekent
de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier
van werken. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet
bekend en beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio
wordt Advies aan de gemeenteraden verzocht de financiële
consequenties in beeld te brengen en, naast het voorleggen aan
het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, ter goedkeuring te
sturen naar de gemeenteraden.
Enkhuizen, Stede Broec
De raad heeft een negatieve zienswijze afgegeven op de
kadernota 2021 en heeft de gemeenschappelijke regeling
opgedragen voor de komende jaren rekening te houden met een
taakstelling.
Enkhuizen

Een signaal afgeven bij de VNG (VNG congres dat is
geannuleerd) is geen reactie op mogelijkheden voor een
taakstelling. Daarbij is het verzoek tot taakstelling niet alleen
verbonden aan de financiële situatie binnen het Sociaal Domein.
De reactie hierop is dan ook onvoldoende gemotiveerd.

Reactie
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
heeft op 3 juli 2020 unaniem ingestemd met de begroting 2021.
Daarbij is afgesproken dat, in aanloop naar de Kadernota 2021,
het gesprek over activiteiten en bijbehorende kosten van de
veiligheidsregio in de breedte gevoerd zal worden.

In 2020 zal een voorstel m.b.t. het onderdeel risicobeheersing van
de brandweer aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In
2022 zal de Omgevingswet in werking treden. De veiligheidsregio
bereidt hierop een voorstel voor waarbij ook de financiële
consequenties duidelijk in beeld worden gebracht. Dit voorstel
doorloopt
dan
vervolgens
ook
de
reguliere
besluitvormingsprocedure met een zienswijzeprocedure voor de
gemeenteraden.

In aanloop naar de Kadernota 2021 zal het gesprek over
activiteiten en bijbehorende kosten van de veiligheidsregio in de
breedte gevoerd worden.

Drechterland, Stede Broec

Stede Broec

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 en
aan de Veiligheidsregio nogmaals te vragen om, gelet op de
financiële situatie bij deelnemende gemeenten, te bezien waar
het minder kan.
Het verzoek om er nogmaals bij de Regietafel GR-en NHN op Het doorvoeren van een indexatie is conform de afspraken die
aan te dringen om geen indexatie door te voeren.
gemaakt zijn door de Regietafel GR-en. Het niet doorvoeren van
een indexatie is feitelijk een taakstelling.

