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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS

Datum 11 JANUARI 2022
Tijdstip 09:05
Locatie Digitaal of gemeentehuis

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 21-12-2021

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 21-12-2021 vast te stellen

Conform met wijziging. Het college besluit dat beslispunt 2 van agendapunt 6 wordt geschrapt 

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding EMT 't Zand (RO-20-016)

Het college besluit:

1. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-1-2022 gegeven 
beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding 
EMT”, zoals uiteengezet in de “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
“Uitbreiding EMT ”, welke deel uitmaakt van dit besluit;
2. Voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld te besluiten dat voor het bestemmingsplan geen 
milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld;
3. Het bestemmingsplan "Uitbreiding EMT", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPUitbreidingEMT.VA01, met de bijbehorende bestanden vast 
te stellen;
4. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan de wijziging van de bebouwde kom grens vast 
te laten stellen, zoals vervat in bijlage "Wijziging bebouwde kom grens";
5. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Het college besluit:
6. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding EMT ” ontvankelijk te 
verklaren;

Conform advies

Publiekssamenvatting:
Het bedrijf  EMT in ’t Zand  heeft een verzoek tot wijzigingen van het bestemmingsplan ingediend bij de 
gemeente. Het verzoek is ingediend om de toekomstige uitbreiding van EMT mogelijk te maken. Voor de 
uitbreiding is een bestemmingsplan opgesteld en deze heeft als ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
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gelegen. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.  

4 Beantwoording raadsvragen art. 43 RvO over besluit B & W op de ingediende conceptaanvraag  
voor de realisatie van 20 woningen op het perceel Grote Sloot 392-396 in Schagerbrug
Het college besluit:
1. Middels bijgaande brief fractie D66 (en de gehele gemeenteraad) antwoord geven op de raadsvragen 
(art. 43 RvO) over het besluit van B & W op de ingediende conceptaanvraag voor de realisatie van 20 
woningen op het perceel Grote Sloot 392-396 in Schagerbrug.

Conform advies met wijziging.

Publiekssamenvatting:
Fractie D66 heeft raadsvragen gesteld (art. 43 RvO) over het besluit van B & W op de ingediende 
conceptaanvraag voor de realisatie van 20 woningen op het perceel Grote Sloot 392-396 in Schagerbrug.

5 RO-21-006 - Vaststelling bestemmingplan Kalverdijkerlaantje 20 te Tuitjenhorn
Het college besluit:
1. Het bestemmingsplan “Kalverdijkerlaantje 20 ”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPTUIKALDIJKLTJE20-VA01 , met de bijbehorende 
bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat dit 
bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen 
bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het ontwerpbestemmingsplan “Kalverdijkerlaantje 20 ” heeft als ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
gelegen. Voorliggend bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de huidige woonbestemming een 
tweede woning te realiseren. Er wordt een extra bouwvak gecreëerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

6 Ondertekenmandaat supplement anterieure overeenkomst Park Zwanenwater
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Wethouder Beemsterboer te mandateren het supplement van de anterieure overeenkomst van 20 
maart 2020 die is gesloten met Mondial Vivant B.V. te ondertekenen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders hebben wethouder Beemsterboer gemandateerd om het 
supplement van de anterieure overeenkomst van 20 maart 2020 die is gesloten met Mondial Vivant B.V. 
te ondertekenen. 

7 Wijzigingsplan Groenhartweg 9 Dirkshorn
Aanhouden.

8 Vaststellen bestemmingsplan Kalverdijk 16-18

1. Het bestemmingsplan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0441.BPTHNKalverdk1618-VA01, met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te 
stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is.
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 
“Kalverdijk 16-18” vast te stellen. Het plan beoogt de bestemming voor recreatie naar een 
woonbestemming te wijzigen om 1 bedrijfsgebouw met bedrijfswoning te wijzigen in een woning en 1 
woning toe te voegen. 

9 Ter inzageleggen bestemmingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Het college besluit:
1. Het besluit aanhouden en in overleg gaan met de Raphaëlstichting over de verkeersaanzuigende 
werking.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Raphaëlstichting wil haar zorgvestiging Midgard in Tuitjenhorn renoveren en uitbreiden. Hiervoor is 
een nieuw bestemmingsplan nodig. De stichting heeft een ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente 
ingediend. Dit kan nu ter inzage worden gelegd. 
Het college heeft in april 2021 besloten om het plan niet ter inzage te leggen, omdat de bestaande 
parkeerproblematiek niet is opgelost. Na overleg met de de Raphaëlstichting wordt gekeken naar een 
goede en adequate oplossing bij evenementen. Het college wil nogmaals met de Raphaëlstichting in 
overleg over de verkeersaanzuigende werking van dit bestemmingsplan.

10 Vaststellen bestemmingsplan rode Kool te Sint Maarten

1. Het bestemmingsplan "Rode Kool te Sint Maarten", bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPSTM2010Rodekool-ON01 , met de 
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur is voornemens om planologische medewerking te verlenen aan realisatie van 32 
eengezinswoningen in Sint Maarten. Nadat het bestemmingsplan hiervoor is vastgesteld kan in het 1e 
kwartaal van 2022 de benodigde omgevingsvergunning worden aangevraagd.

INFORMATIE & ADVIES
12 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum (RHCA) per 1 juli 2022, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Het college besluit:
2. In te stemmen met het RRN advies.

3. In te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 
(RHCA) per 1 juli 2022, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot het nieuwe Dijk en Waard moet de 
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) worden 
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aangepast. Het algemeen bestuur van het RHCA vraagt aan de gemeenten om in te stemmen met de 
voorgestelde wijziging. 

13 Kadernota begroting 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkaar

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. om geen zienswijze in te dienen.

Het college besluit:
2. in te stemmen met het RRN advies om geen zienswijze in te dienen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is de kadernota begroting 2023 ontvangen. De 
raad kan hierop zienswijzen indienen die meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de begroting 
2023 van het RHCA.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
OPENBARE RUIMTE
16 Wens zebrapad bij oversteek van de Doorbraak naar kindcentrum De Hoge Ven te Warmenhuizen

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het college besluit ter plaatse van de kruising Doorbraak / Helshoek te Warmenhuizen vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid wel een zebrapad aan te leggen overeenkomstig de wens hiervoor vanuit 
het kindcentrum De Hoge Ven. 

Niet conform advies. Het college besluit ter plaatse van de kruising Doorbraak / Helshoek te 
Warmenhuizen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wel een zebrapad aan te leggen 
overeenkomstig de wens hiervoor vanuit het kindcentrum De Hoge Ven. 

Publiekssamenvatting:
De wens van het kindcentrum De Hoge Ven te Warmenhuizen is dat er ter hoogte van de kruising 
Doorbraak / Helshoek een zebrapad wordt aangelegd. Volgens de gemeente is een zebrapad op deze 
locatie echter niet meest veilige manier van oversteken. De huidige situatie van de oversteek zonder 
zebrapad wordt gelaten zoals hij nu is, waarbij voetgangers goed moeten uitkijken wanneer zij veilig 
kunnen oversteken. 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
17 Terugkoop grond Watermolen nabij Raadhuisstraat 34 te Dirkshorn

Het college besluit:
1. In te stemmen met het terugkopen van 22 m² grond aan de Watermolen nabij Raadshuisstraat 34 te 
Dirkshorn.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen heeft besloten over te gaan tot de terugkoop van circa 22m² grond van Liander N.V. 
aan de Watermolen nabij Raadhuisstraat 34 te Dirkshorn.

18 Grondprijzenbrief 2022
Het college besluit:

Het college besluit:
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1. In te stemmen met de Grondprijzenbrief 2022.

2. De raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiememo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Grondprijzenbrief 2022 geeft een overzicht van de geldende gemeentelijke grondprijzen en 
gehanteerde uitgiftemethoden per 1-1-2022.

19 Beslissing op bezwaren Wet voorkeursrecht gemeenten Schagen oost

1. 1. Het advies van  de Commissie Bezwaar Gemeente Schagen inzake de bezwaarschriften die zijn 
ingediend tegen het raadsbesluit van 21 september 2021, waarbij besloten is de Wet voorkeursrecht 
gemeenten toe te passen in Schagen Oost, over te nemen.
2. Het bezwaarschrift van de heer B. Konijn (BJK Vastgoed Beheer BV te Uitgeest) niet-ontvankelijk te 
verklaren.
3.  De bezwaarschriften van:
a. de heer C. Dol en mevrouw P.C.J. Sassen;
b. de heer J. Paauw;
c. mevrouw M. Paauw-Bremer;
d. de heer P.C. Glijnis;
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten zoals dat is gedaan door de gemachtigde van dhr. 
P.C. Glijnis, af te wijzen.
5. Het bestreden besluit aan te vullen met de vermelding dat nog zal worden overgegaan tot het 
vaststellen van een structuurvisie voor het betrokken gebied.
6. Het bestreden besluit voor het overige in stand te laten.
. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten besloten 
een voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen in het gebied Schagen Oost. Tegen dit besluit zijn 
5 bezwaarschiften ingediend. Op 22 november en 8 december 2021 hebben de hoorzittingen 
plaatsgevonden. Op 31 december 2021 heeft de gemeente het advies van de Commissie Bezwaar 
Gemeente Schagen (CBGS) ontvangen. De CBGS adviseert om 1 bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren en de overige 4 ongegrond. De raad wordt voorgesteld dit advies over te nemen. 

SOCIALE ONTWIKKELING
22 RIM gunning dierenopvang en vervoer

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiememo gunning dierenopvang en vervoer aan de 
Dierenbescherming door terugtrekking van stichting Dierenzorg Zaanstreek.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Alleen de raad informeren over de gunning van het vervoer aan de Dierenbescherming

VEILIGHEID PLUS
23 Kadernota 2023, Regionaal risicoprofiel VR NHN en deelname stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio's 
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De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De gemeenteraad besluit: 
1. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de 
Stichting Risicobeheersing Veiligheidsregio's: 

Algemeen 
Voordat we in gaan op de Kadernota en de andere aangeleverde stukken, namens de raad de 
complimenten voor de inzet in het afgelopen jaar. Opnieuw een jaar getekend door de coronacrisis, 
waarbij de Veiligheidsregio hard heeft gewerkt. 

Kadernota 
We verzoeken de Veiligheidsregio over een aantal ontwikkelingen duidelijk aan te geven wat wel en niet 
een wettelijke taak is van de Veiligheidsregio, wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke Regeling 
valt, en waar we als raden wat van mogen vinden of wat ligt bij de colleges als het gaat om de 
uitvoerende taken. Onderbouw goed waar je van bent en waar je niet over gaat, met name over de 
volgende onderwerpen (zie toelichting onderaan per punt):

1. Taken rondom de Omgevingswet (incl. Risicobeheersing).
2. Veranderopgave Brandweer.
3. Organisatie rondom de nieuwe crisistypen.
4. Zorg en veiligheid.
5. Regionaal Risicoprofiel

We vragen de Veiligheidsregio met klem om in alle visies die worden vastgesteld, het bovengenoemde 
helder in beeld te brengen en de raden daarbij te betrekken.
 
In de Kadernota 2023 willen we de ruimte geven om in 2023 uit te breiden met 2fte, maar of deze 
investering op het onderwerp nieuwe crisistypen moet gebeuren, daar is nog geen akkoord op. De 
bekrachtiging of deze 2fte daadwerkelijk nodig is waar het nu voor gevraagd wordt vindt plaats in de 
begroting. De motivatie is op dit moment niet sterk genoeg. Marktpartijen kunnen deze taken ook invullen 
en de (lokale) partners hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de visie nog niet vastgesteld 
over hoe we omgaan met de Omgevingswet en heeft het toekomstbestendig maken van de brandweer 
ook raakvlakken met de nieuwe crisistypen. We verzoeken de Veiligheidsregio om de benodigde 
uitbreiding integraal te bekijken en toe te lichten hoe de Veiligheidsregio gaat anticiperen op de nieuwe 
ontwikkelingen. We verwachten dat dit in de begroting voldoende onderbouwd zal zijn, waardoor we in de 
zienswijze op de Begroting 2023 de instemming kunnen bekrachtigen.

Stichting Risicobeheersing  Veiligheidsregio's 
De gemeenteraden in de Noordkop hebben geen wensen en/of bedenkingen op het voorgenomen besluit 
tot deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Ten slotte ontvangt de raad graag een 
toelichting waarom het niet doorgaan van de 1,5% bezuiniging niet in de aanbiedingsbrief is genoemd.
 
Ad 1: De samenwerkingsafspraken rondom de Omgevingswet en risicobeheersing zijn 
maatwerkafspraken die niet wettelijk bij de Veiligheidsregio zijn neergelegd en die per gemeente 
verschillen. Deze taken zijn geen onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze afspraken zijn 
een bestuurskeuze en niet wettelijk verankerd (informatie op pagina 7 klopt niet).
 
Ad 2: De afgelopen bezuiniging is geen onderdeel van deze kadernota, maar ter evaluatie zijn toen niet 
alle betrokkenen meegenomen in het proces. In het vervolg is dat wel wenselijk. Het tweede deel van de 
taakstelling om in 2023 te bezuinigen gaat niet door, maar in de kadernota wordt wel verwezen naar een 
taakpakket op maat voor de posten. Betrek alle betrokkenen ruim van tevoren bij wat het plan wordt voor 
de kazernes. Ditzelfde geldt voor de verschuiving om ‘meer naar de voorkant’ te komen. Hoever ga je 
naar de ‘voorkant’? Dit is een bestuurlijke keuze.
 
Ad 3: De gemeenteraden nemen kennis van de uitdagingen op het gebied van nieuwe crisistypen, maar 
vragen zich af of de genoemde onderdelen binnen de taak van de Veiligheidsregio valt. Doordat de 
Veiligheidsregio meer inzet op een netwerkorganisatie initieert zij deze vraag/behoefte bij partners. Geef 
een goede onderbouwing over wat de kaders zijn voor de netwerkorganisatie en hoe dit zich verhoudt 
met de rol van de lokale partners zelf en van de gemeenten om in contact te staan met de eigen lokale 
partners.
 
Ad 4:  Zoals in de eerder afgegeven zienswijze op de Kadernota 2022 en op het Regionaal Beleidsplan 
2020-2023 genoemd, is de rol van de Veiligheidsregio faciliterend op het gebied van Zorg en Veiligheid. 
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De commissie heeft een aanjagende functie, maar is alleen bevoegd om besluiten te nemen over het 
Zorg- en Veiligheidshuis. Wij gaan ervan uit dat nieuwe thema’s die toegevoegd worden, alleen ter advies 
besproken worden in de commissie. De gemeenteraad gaat er vanuit dat zij worden meegenomen in de 
ontwikkelingen voordat het beleid definitief wordt en financiën voor niet-wettelijke taken doorberekend 
worden. De commissie Zorg en Veiligheid gebruikt de bestaande infrastructuur van de Veiligheidsregio, 
maar het is een politieke keuze of dit wel of geen vast thema wordt.
 
Ad 5: Houd rekening in het risicoprofiel met waar de grens ligt tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten en de Veiligheidsregio. Hoever gaan de voorbereidingen op de genoemde risico’s in het 
regionaal risicoprofiel. De effecten van cybercriminaliteit, komen waarschijnlijk overeen met die van 
digitale ontwrichting. Het bestrijden van de criminaliteit zelf hoort bij de taak van gemeenten.

2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van 
bijgevoegde brief bekend maken. 

Het college besluit:
2. Het college van burgemeester en wethouders besluit, de gemeenteraad via de Regionale 
raadscommissie Noordkop, voor te stellen: 
1. de onderstaande gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023, het 
Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en het (voorgenomen) 
besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s:
Kadernota
We verzoeken de Veiligheidsregio over een aantal ontwikkelingen duidelijk aan te geven wat wel en niet 
een wettelijke taak is van de Veiligheidsregio, wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke Regeling 
valt, en waar we als raden wat van mogen vinden of wat ligt bij de colleges als het gaat om de 
uitvoerende taken. Onderbouw goed waar je van bent en waar je niet over gaat, met name over de 
volgende onderwerpen (zie toelichting onderaan per punt):

1. Taken rondom de Omgevingswet (incl. Risicobeheersing).
2. Veranderopgave Brandweer.
3. Organisatie rondom de nieuwe crisistypen.
4. Zorg en veiligheid.
5. Regionaal Risicoprofiel

We vragen de Veiligheidsregio met klem om in alle visies die worden vastgesteld, het bovengenoemde 
helder in beeld te brengen en de raden daarbij te betrekken.
 
In de Kadernota 2023 willen we de ruimte geven om in 2023 uit te breiden met 2fte, maar of deze 
investering op het onderwerp nieuwe crisistypen moet gebeuren, daar is nog geen akkoord op. De 
bekrachtiging of deze 2fte daadwerkelijk nodig is waar het nu voor gevraagd wordt vindt plaats in de 
begroting. De motivatie is op dit moment niet sterk genoeg. Marktpartijen kunnen deze taken ook invullen 
en de (lokale) partners hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de visie nog niet vastgesteld 
over hoe we omgaan met de Omgevingswet en heeft het toekomstbestendig maken van de brandweer 
ook raakvlakken met de nieuwe crisistypen. We verzoeken de Veiligheidsregio om de benodigde 
uitbreiding integraal te bekijken en toe te lichten hoe de Veiligheidsregio gaat anticiperen op de nieuwe 
ontwikkelingen. We verwachten dat dit in de begroting voldoende onderbouwd zal zijn, waardoor we in de 
zienswijze op de Begroting 2023 de instemming kunnen bekrachtigen.
 
De gemeenteraden in de Noordkop hebben geen wensen en/of bedenkingen op het voorgenomen besluit 
tot deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Ten slotte ontvangt de raad graag een 
toelichting waarom het niet doorgaan van de 1,5% bezuiniging niet in de aanbiedingsbrief is genoemd.
 
Ad 1: De samenwerkingsafspraken rondom de Omgevingswet en risicobeheersing zijn 
maatwerkafspraken die niet wettelijk bij de Veiligheidsregio zijn neergelegd en die per gemeente 
verschillen. Deze taken zijn geen onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze afspraken zijn 
een bestuurskeuze en niet wettelijk verankerd (informatie op pagina 7 klopt niet).
 
Ad 2: De afgelopen bezuiniging is geen onderdeel van deze kadernota, maar ter evaluatie zijn toen niet 
alle betrokkenen meegenomen in het proces. In het vervolg is dat wel wenselijk. Het tweede deel van de 
taakstelling om in 2023 te bezuinigen gaat niet door, maar in de kadernota wordt wel verwezen naar een 
taakpakket op maat voor de posten. Betrek alle betrokkenen ruim van tevoren bij wat het plan wordt voor 
de kazernes. Ditzelfde geldt voor de verschuiving om ‘meer naar de voorkant’ te komen. Hoever ga je 
naar de ‘voorkant’? Dit is een bestuurlijke keuze.
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Ad 3: De gemeenteraden nemen kennis van de uitdagingen op het gebied van nieuwe crisistypen, maar 
vragen zich af of de genoemde onderdelen binnen de taak van de Veiligheidsregio valt. Doordat de 
Veiligheidsregio meer inzet op een netwerkorganisatie initieert zij deze vraag/behoefte bij partners. Geef 
een goede onderbouwing over wat de kaders zijn voor de netwerkorganisatie en hoe dit zich verhoudt 
met de rol van de lokale partners zelf en van de gemeenten om in contact te staan met de eigen lokale 
partners.
 
Ad 4:  Zoals in de eerder afgegeven zienswijze op de Kadernota 2022 en op het Regionaal Beleidsplan 
2020-2023 genoemd, is de rol van de Veiligheidsregio faciliterend op het gebied van Zorg en Veiligheid. 
De commissie heeft een aanjagende functie, maar is alleen bevoegd om besluiten te nemen over het 
Zorg- en Veiligheidshuis. Wij gaan ervan uit dat nieuwe thema’s die toegevoegd worden, alleen ter advies 
besproken worden in de commissie. De gemeenteraad gaat er vanuit dat zij worden meegenomen in de 
ontwikkelingen voordat het beleid definitief wordt en financiën voor niet-wettelijke taken doorberekend 
worden. De commissie Zorg en Veiligheid gebruikt de bestaande infrastructuur van de Veiligheidsregio, 
maar het is een politieke keuze of dit wel of geen vast thema wordt.
 
Ad 5: Houd rekening in het risicoprofiel met waar de grens ligt tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten en de Veiligheidsregio. Hoever gaan de voorbereidingen op de genoemde risico’s in het 
regionaal risicoprofiel. De effecten van cybercriminaliteit, komen waarschijnlijk overeen met die van 
digitale ontwrichting. Het bestrijden van de criminaliteit zelf hoort bij de taak van gemeenten
 
 2. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord bekend te maken. 
 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023, het 
Regionaal Risicoprofiel en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer 
Veiligheidsregio's bij de gemeenten aangeleverd. Op 4 maart 2022 worden deze stukken behandeld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRNHN. De gemeenten kunnen een zienswijze afgeven 
op de genoemde stukken. De financiële stukken van de VRNHN worden besproken in de Regionale 
Raadscommissie Noordkop. Op basis van het regionale advies wordt door de gemeenteraden een besluit 
genomen over de financiële stukken. De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeente in de Kop 
van Noord-Holland. 

SLUITING


