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Geachte lezers, 

Hierbij ontvangt u het aangenomen amendement t.a.v. de begroting- en jaarstukken van de VR NHN. 

Met vriendelijke groet,  

Marit de Porto  

Raadsgriffier 

.txl Gemeente Texel 

Emmalaan 15 Postbus 200  

1791 AT Den Burg  1790 AE DEN BURG 

T  14 0222 (algemeen) T  0222 - 362145 / 06 48137428 

E  gemeente@texel.nl E  griffier@texel.nl  

________________________________________________________________________________ 
DISCLAIMER 

De gemeente Texel sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, 
onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u 
bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het 
bericht te vernietigen. 
________________________________________________________________________________ 



 

Aanvulling zienswijzen Veiligheidsregio 
 

 

Toelichting 

NH Nieuws en EenVandaag zijn tot deze conclusie gekomen na een na een beroep op de Wet Openbaarheid 

van Bestuur; de Jaarrekeningen zelf bieden geen inzicht in deze kosten.  

 

Het is niet aan ons, de individuele gemeenteraden, om de Begroting en de Jaarrekening van de VR NHN vast 

te stellen; dat doet het Algemeen Bestuur. Het enige dat wij kunnen doen is een aantal zienswijzen 

formuleren in de hoop dat deze ook worden overgenomen.  

 

Wij zijn al eerder tot de conclusie gekomen dat de mate waarin wij invloed kunnen uitoefenen op de kosten 

die volgen uit de verplichte deelname aan de Veiligheidsregio nul tot nihil is. Daarbij geldt dan ook nog dat 

de stemverhouding nog steeds gebaseerd is op het aantal inwoners i.p.v. een stemverhouding die uitgaat van 

het deel (percentage) dat een gemeente bijdraagt aan de totale bijdrage.  

Er ligt al een langere tijd de belofte om de Gemeenschappelijke Regeling hierop aan te passen; dat is tot op 

heden echter nog niet gebeurd. 

 

Wij willen met onderstaande zienswijzen bewerkstelligen dat de Begrotingen en Jaarrekeningen 

transparanter worden (op het onderdeel Externe Inhuur maar ook op transparantie daar waar het de 

beïnvloedbaarheid betreft) en wij willen daarnaast dat er nu echt gevolg wordt gegeven aan de eerdere 

toezegging dat de stemverhouding in de pas gaat lopen met de financiële bijdrage. 

 

Dit alles leidt tot het volgende: 

 

Besluit 

De volgende twee zienswijzen toe te voegen aan het raadsbesluit ‘Financiële stukken Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord’: 

1. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om in de Begroting 2018 (en latere begrotingen) en de 

Jaarrekening 2017 (en latere Jaarrekeningen) expliciet weer te geven wat de begrote 

respectievelijk werkelijke kosten zijn van de inhuur van externe expertise, inclusief een uitleg 

waarom uitbesteding nodig is (geweest). 

2. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om vanaf de begroting 2019 duidelijk aan te geven wat de 

mate van beïnvloedbaarheid van de budgetten is, waarbij (onderbouwd) onderscheid gemaakt 

wordt tussen ‘beïnvloedbaar kort’ (0-2 jaar), ‘beïnvloedbaar middellang’ (2-5 jaar) en niet-

beïnvloedbaar. 

Roept het college op 

Er bij het DB van de VR NHN op aan te dringen dat zij het nog dit jaar, 2017, de beloofde wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling VR NHN effectueren, waarin de stemverhouding wordt aangepast aan de 

respectievelijke financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, zodat voortaan sprake is van 

democratisch-legitieme besluitvorming. 

 

  

Transparantere begrotings- en jaarstukken 
en een eerlijke stemverhouding 
Deze week werd bekend dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal bijna 

tien miljoen euro heeft besteed aan externe inhuur. Dit is gebleken na onderzoek 

van NH Nieuws en EenVandaag.  

Raad 15-06-2017  

2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde  

Portefeuillehouder Burgemeester  
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