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Beantwoording zienswijzen

Geacht college,
In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2020 heeft de besluitvorming
plaatsgevonden over de jaarrekening 2019 en de voorgestelde bestemmingsreserve Corona, de
begroting 2021 en het financieringsvoorstel zorgcoördinatie mensenhandel. De verschillende
zienswijzen hierop van de gemeenteraden zijn daarin meegenomen. In deze brief wordt u
geïnformeerd over de besluitvorming en ontvangt u de reactie van het bestuur op de zienswijzen.
Zoals gebruikelijk kunt u de inhoud van deze brief vervolgens weer gebruiken om uw raad te
informeren over de genoemde zaken.
Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2020 unaniem besloten de jaarrekening 2019 vast te stellen.
Ook de begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is vastgesteld. 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.
Ook besloot het Algemeen Bestuur dat het negatieve resultaat ambulancezorg van € 150.000
verrekenend zal worden met de positieve resultaten van de jaren 2020 tot en met 2022 en het nog
te verrekenen tekort van € 5.000 te verrekenen met de elf gemeenten uit de Noordkop en WestFriesland.
Voor wat betreft de bestemmingsreserve corona heeft de voorzitter van Veiligheidsregio NoordHolland Noord een amendement ingebracht om het positieve resultaat van € 411.000 van 2019 niet
te reserveren voor een bestemmingsreserve corona, maar terug te laten vloeien naar de
gemeenten. Het algemeen bestuur heeft in meerderheid gekozen om in te stemmen met dit
amendement (54 stemmen voor en 39 stemmen tegen). De burgemeesters van Stede Broec,
Schagen, Opmeer, Koggenland, Hoorn, Heiloo, Enkhuizen, Drechterland en Bergen stemden tegen
dit amendement.
Het Algemeen Bestuur heeft unaniem ingestemd met het voorstel om de gemeentelijke taken in het
kader van zorgcoördinatie mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NoordHolland Noord. De kosten voor deze structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie
worden geraamd op € 90.000.
Naast de hierboven genoemde behandeling zijn in bijgaande overzichten de reacties opgenomen
op de diverse zienswijzen, die zijn ingediend op de jaarrekening 2019 en de voorgestelde

bestemmingsreserve Corona, de begroting 2021 en het financieringsvoorstel zorgcoördinatie
mensenhandel. Ten behoeve van het overzicht is ervoor gekozen om daar waar mogelijk de
zienswijzen te bundelen. Dit betekent dat niet voor iedere gemeenteraad de letterlijke tekst van de
zienswijze is terug te lezen.
Mocht dit tot vragen leiden, of de beantwoording op een andere manier nog vragen oproepen, dan
kunt u zich wenden tot de heer P. van Esseveld (contactgegevens bovenaan de brief).
Met vriendelijke groet,

Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

