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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief besluitvorming Veiligheidsregio 3 juli 2020 en GGD
Hollands Noorden 13 juli 2020.
Cbb Raadsinformatiebrief
Heerhugowaard, 27 augustus 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De besluitvorming over de financiële jaarstukken 2019 en begroting 2021 van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden
Inleiding
De terugkoppeling over de zienswijzen op jaarstukken en begroting van gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) vindt normaliter plaats bij de behandeling van de kadernota. Aangezien er in
zowel de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio als van de GGD
stemmingen hebben plaatsgevonden waarover het college u eerder actief wil informeren,
ontvangt u deze brief.
Op 3 juli jl. heeft het AB van de Veiligheidsregio een besluit genomen over de jaarrekening 2019,
de bestemming van het overschot, de begroting 2021 en het financieel voorstel zorgcoördinatie.
Het AB van de GGD Hollands Noorden heeft op 13 juli een besluit genomen over de jaarrekening
2019, bestemming van het overschot en de begroting 2021.
In deze brief treft u informatie aan over de besluitvorming over met name de bestemming van het
overschot 2019.
Kernboodschap
Veiligheidsregio
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 3 juli 2020 vergaderd over de financiële
jaarstukken.
Het algemeen bestuur heeft de begroting 2021 ongewijzigd vastgesteld. Wel is naar aanleiding
van een aantal zienswijzen afgesproken in de aanloop naar de Kadernota 2021 het gesprek aan
te gaan met de gemeenten over de activiteiten en de daaraan verbonden kosten.
De jaarrekening is ook ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de bestemming van het
rekeningoverschot is door de voorzitter een amendement ingebracht om een deel van het
rekeningoverschot niet in een coronareserve te storten maar het bedrag van € 411.000,- terug te
laten vloeien naar de gemeenten.
De burgemeester heeft voor dit amendement gestemd. Eerder heeft hij in de voorafgaande
vergadering van het dagelijks bestuur het standpunt ingenomen geen voorstander te zijn van het
aan het dagelijks bestuur voorgelegde voorstel tot het storten van het rekeningoverschot in een
coronareserve.
In het dagelijks bestuur vond hij daarvoor te weinig ondersteuning en heeft zich tijdens deze
vergadering uiteindelijk aangesloten bij het meerderheidsstandpunt in het dagelijks bestuur.
Om die reden heeft hij ook uw raad niet voorgesteld hierover een zienswijze in te dienen. Nu zijn
oorspronkelijke standpunt terugkwam in het amendement heeft de burgemeester het
amendement ondersteund. Dit sluit namelijk aan bij wat uw raad al jaren bepleit over het
terugstorten van overschotten naar gemeenten, en is in lijn is met de in de commissie van 19 mei
jl. door wethouder Fintelman aangekondigde standpunt nu geen coronareserve in te stellen, maar
de kosten daarvan apart te boeken om zo sterk te staan in onderhandeling met het Rijk.
GGD
Uit de zienswijzen m.b.t. de begroting 2021 kwam naar voren dat er breed draagvlak is voor de
Programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden met uitzondering voor het toevoegen van
het positieve begrotingssaldo van € 180.000 aan de algemene reserve. Na de bestemming van
het resultaat over 2019 is de maximale omvang van de algemene reserve (2,5% van de lasten)
bereikt. Een verdere opbouw van de algemene reserve is niet wenselijk volgens de door
gemeenteraden vastgestelde Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen.
Het dagelijks bestuur is tegemoet gekomen aan deze zienswijzen. Het dagelijks bestuur heeft om
die reden twee voorstellen gedaan, te weten:
1. Het begrote positieve resultaat van €180.000 (vooraf) in mindering te brengen op de algemene
bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021 en de begroting in zijn geheel aan te passen alvorens
deze naar de provincie en gemeenten wordt gestuurd of:
2. Het begrote positieve resultaat van €180.000 bij de voorgestelde resultaatbestemming bij de
jaarrekening 2021 terug te betalen aan de gemeenten en (achteraf) in mindering te brengen op
de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.
Het algemeen bestuur heeft met ruime meerderheid tot het eerste voorstel besloten.
Het algemeen bestuur van de GGD heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. Tevens heeft zij
ingestemd met de voorgestelde resultaatbestemmingen:
a. € 180.000 toevoeging aan algemene reserve
b. € 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;
c. € 745.000 extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5%
Over de laatste voorgestelde resultaatbestemming, te weten de vorming van de
bestemmingsreserve corona van € 284.000 liepen de zienswijzen uiteen. Gelet op de diverse
zienwijzen stelde het DB voor om dit punt in stemming te brengen. Eerst werd er gestemd over
de vorming van een bestemmingsreserve corona. In lijn met het in de commissievergadering van
19 mei aangekondigde standpunt (dat overigens niet in de zienswijze van de gemeente
Heerhugowaard terecht is gekomen) is door Heerhugowaard hier tegen gestemd. Dit voorstel
heeft het echter in de stemverhouding 34 tegen 33 gehaald.
Vervolgens is een amendement van de gemeente Hoorn ter stemming gekomen waarin het
volgende verwoord stond: ‘dat kan worden ingestemd met de vorming van de
bestemmingsreserve onder voorwaarde dat deze alleen is bedoeld voor de kosten als gevolg van
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de coronacrisis, die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed en dat een eventueel positief
saldo van deze reserve op 31 december 2021 terugvloeit naar de gemeenten.
Dit amendement is vrijwel unaniem aangenomen, ook Heerhugowaard heeft hiermee ingestemd,
aangezien er al tot een bestemmingsreserve corona was besloten.
Consequenties
De gemeente ontvangt een deel van de gemeentelijke bijdrage 2019 aan de Veiligheidsregio
terug.
Alleen indien de GGD de volledige corona-gerelateerde kosten van het Rijk vergoed krijgt, vloeit
de bestemmingsreserve corona naar de gemeenten terug.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Het college van Heerhugowaard heeft de regietafel Noord-Holland Noord opgeroepen om meer
eenduidigheid en afstemming tussen de besluitvorming in verschillende GR’en te creëren.
Bijlage(n)
E202026300 aanbiedingsbrief zienswijzen Veiligheidsregio.
Bij2014019 zienswijzen met reactie Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
Bij20-626
zienswijzen met reactie Dagelijks Bestuur GGD HN
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