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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De kaderbrief begroting 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De kaderbrief is de
basis voor het opstellen van de begroting. De Veiligheidsregio zal de begroting 2019 voor 15 april
2018 aanleveren.
Inleiding
Jaarlijks wordt voorafgaand aan de begroting van het Algemeen Bestuur een kaderbrief
ontvangen. De uitgangspunten van de kaderbrief zijn de basis voor de begroting van het
volgende jaar. De brief is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio van
23 februari 2018 besproken en gaf geen aanleiding voor op- of aanmerkingen behoudens de
wijze van indexatie en nacalculatie omdat dat gehanteerde werkwijze niet overeenkomstig de
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief 2019 is.
Kernboodschap
Uit de kaderbrief blijkt dat 2019 het jaar wordt waarin er een nieuw beleidsplan voor de jaren
2020-2023 moet worden vastgesteld. De regio wil daarover in gesprek gaan met de
gemeenteraden. Met name over de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van hun rol. In 2019
richt de regio zich conform het vigerende beleidsplan, het bieden van adequate hulp, het
verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten.
De regio geeft in de kaderbrief aan dat zij steeds meer grip krijgen op de begroting. De periode
van bezuinigingen is afgerond en de algemene reserve is op het afgesproken peil van 2,5
procent gebracht.
Het ontbreekt alleen nog aan een sluitend meerjarenperspectief. De regio hoopt dit in 2018
opgelost te hebben.
Er is een financieel risico. Dat is de vorming van de landelijke meldkamer.
De start van de nieuwe meldkamer in Haarlem is door technische problemen steeds uitgesteld.
Financieel is dat een risico voor de Veiligheidsregio. Weliswaar vergoed het ministerie de
frictiekosten maar inmiddels is duidelijk geworden dat niet alles zal worden vergoed. Vanwege de
onduidelijkheid is een reserve LMO gevormd. Het blijft nog onduidelijk of de hoogte van de
reserve voldoende is.
De kaderbrief sluit af met een hoofdstuk over de gemeentelijke bijdrage. De daarin beschreven
wijze van indexatie en nacalculatie levert nog wat discussie op. In de advisering over de
jaarstukken zullen wij hierop nog nader ingaan.
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde kaderbrief.
Consequenties
De gemeentelijke bijdrage voor 2019 zal in ieder geval stijgen met de loonprijsindexatie.
De vorming van de landelijke meldkamer blijft een financieel risico.
Communicatie
Een voorstel over de jaarstukken Veiligheidsregio (jaarrekening 2017 en begroting 2019) met een
advies over de in te dienen zienswijze.
Vervolg
Uw raad ontvangt in juni een raadsvoorstel met advies over de in te dienen zienswijze over de
jaarstukken.
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