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Geachte colleges,
In deze brief wil het dagelijks bestuur reageren op met name de feitelijke onjuistheden in uw brief
aan het algemeen bestuur van 11 november 2014, waarin u aangeeft dat de besluitvorming in de
vergadering van het algemeen bestuur van 3 oktober 2014 procedureel onjuist is verlopen en ook
onjuist in het concept-verslag van 3 oktober 2014 is weergegeven.
Stemming over de begroting
U geeft aan dat de begroting in het geheel niet in stemming is gebracht. Het is niet te achterhalen
waar u dit op baseert.
Bij de behandeling van dit agendapunt is ten eerste het meest vergaande amendement in
stemming gebracht, namelijk in totaal € 7,4 miljoen bezuinigen in 2015. Dit amendement is met 40
stemmen (van totaal 73) aangenomen. Vervolgens is het volledige voorstel tot vaststelling van de
begroting (inclusief het aangenomen amendement) in stemming gebracht. Het voorstel is met 70
stemmen aangenomen en daarmee is de begroting 2015 met de genoemde bezuinigingen
vastgesteld.
Gemeenschappelijke regeling en verdeelsleutel
U geeft aan dat er sprake is van een procedurele fout door het algemeen bestuur te laten besluiten
over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en verdeelsleutel, terwijl dit aan de
gemeenteraden is.
Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid die bij de colleges ligt. Zij
hebben hiervoor toestemming nodig van de gemeenteraden. Tijdens de vergadering van het
algemeen bestuur van 3 oktober heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de
collegestandpunten met betrekking tot de voorstellen die conform AB-besluit van 9 mei 2014 aan
de colleges zijn voorgelegd (geen stemming).
Op basis van deze inventarisatie is geconstateerd dat beide voorstellen tot wijziging van de
verdeelsleutel niet de vereiste meerderheid hebben behaald. Daarmee blijft de
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gemeenschappelijke regeling ongewijzigd van kracht en wordt de gezamenlijke bijdrage van de
gemeenten aan de begroting van de veiligheidsregio voor 2015 verdeeld op basis van inwonertal.
Afwijken uitgangspunt OOV-model
U meldt in uw brief dat het dagelijks bestuur vooraf instemming had moeten vragen om af te wijken
van het uitgangspunt van het OOV-model en een andere verdeelsleutel (50-50-model) voor te
leggen aan de gemeenten.
Het dagelijks bestuur heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 9 mei 2014 voorgesteld om
het 50-50-model als verdeelsleutel voor te leggen aan de betrokken colleges. Het algemeen
bestuur heeft besloten om naast het 50-50-model ook het OOV-model met ingroei aan de colleges
voor te leggen. Het dagelijks bestuur heeft dus conform AB-besluit gehandeld.
Het dagelijks bestuur is van mening dat de komende periode gebruikt moet worden om uitvoering
te geven aan het besluit van het algemeen bestuur over de begroting en invulling te geven aan de
bezuinigingen. Daarnaast is het dagelijks bestuur bereid om in 2015 met u te discussiëren over hoe
wij de eenheid en samenwerking binnen de regio kunnen bevorderen.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

