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1. Inleiding 

Het Veiligheidshuis Kennemerland wordt sinds 2010 gefinancierd vanuit een structurele 

bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie en een jaarlijkse bijdrage van de 10 

gemeenten in de regio Kennemerland. 

De structurele bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt sinds 2013 

uitgekeerd via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds van de 25 zetelgemeenten 

van de veiligheidshuizen in Nederland. Haarlem is een van de 25 zetelgemeenten. 

In juli 2013 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

ingestemd met het overnemen van het beheer van het Veiligheidshuis per 1 januari 2014. 

Als uitvloeisel daarvan is overeengekomen om de bijdrage die van het ministerie wordt 

ontvangen, door te geven aan de VRK. Dat laatste dient nog formeel te worden vastgesteld. 

 

2. Besluitpunten college 

 Het college besluit tot het aangaan van de overeenkomst Bestuurlijke afspraken over 

de overheveling van bestuurlijke middelen aan het Veiligheidshuis Kennemerland en 

draagt daartoe met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 de bijdrage van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie voor de veiligheidshuizen ad. € 219.450 

(inclusief de kosten voor het beheer van het automatiseringssysteem Gcos) over aan 

de Veiligheidsregio Kennemerland.  

 Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur 

 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 

 

3. Beoogd resultaat 

De bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt overgedragen aan de 

Veiligheidsregio Kennemerland, als zijnde de instantie die ook de werkzaamheden van het 

Veiligheidshuis voor haar rekening neemt.  

 

4. Argumenten 

Het ligt voor de hand om na de overdracht van het beheer van het Veiligheidshuis naar de 

VRK ook de daarvoor door het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde 

gelden over te hevelen naar de VRK. Daarmee worden ook de eerder gemaakte bestuurlijke 

afspraken bekrachtigd.  

 

5. Kanttekeningen 

Gemeentebreed is afgesproken om rijksgelden die via het Gemeentefonds beschikbaar 

worden gesteld voor  taakmutaties en decentralisaties op voorhand met 5% te korten ter 

dekking van de apparaatskosten. Uitzondering op deze regel zijn de gelden die worden 

toegekend aan Haarlem in de hoedanigheid van centrumgemeente. Nu deze uitzondering hier  

aan de orde is, wordt er geen generieke korting van 5% toegepast.  

 

6. Uitvoering 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland neemt, na advies van de 

Bestuurlijke Regiegroep waarin alle betrokken partijen bij het Veiligheidshuis zijn 



 

 

 

 

 

 

2014/51830   

2 

 

vertegenwoordigd, het besluit over de verdeling en besteding van de bijdrage en de 

gemeentelijke bijdragen – vastgelegd in een jaarplan en jaarbegroting. 

2. De directie van de VRK ziet er op toe dat de bijdrage van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie ten goede komt aan de gemeenschappelijke ketenkosten die voortkomen uit 

de samenwerking in het Veiligheidshuis, zoals vastgelegd in de bestuurlijke afspraken 

tussen VNG en ministerie van V&J d.d. 13 juni 2012. 

3. Verantwoording naar de regiogemeenten vindt plaats middels een jaarverslag dat wordt 

opgesteld door de manager en ketenregiegroep en goedgekeurd door de Bestuurlijke 

Regiegroep en het Algemeen Bestuur VRK. 

4. Deze overeenkomst wordt herzien op het moment dat de financiering – of de 

voorwaarden daarvan – vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie wijzigt. 

 

7. Bijlagen 

- Bestuurlijke afspraken overheveling middelen Veiligheidshuis Kennemerland ter 

ondertekening door de burgemeester 
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