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Algemeen  

Op grond van de nota Financieel beleid wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht zoals neergelegd in de begroting en de 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en die naar verwachting een effect hebben op te leveren 
inhoudelijke en financiële prestaties. 
In deze rapportage worden dan ook ontwikkelingen belicht, die naar de toekomst toe impact 
(kunnen) hebben en/of het nodig maken dat er meer of nieuwe middelen voor beschikbaar komen. 
 
De afgelopen jaren is er veel op de organisatie van de VRK afgekomen en bestaat in de samenleving 
veel onzekerheid. Er is oorlog in de wereld, het klimaat verandert wat impact heeft op het milieu 
waaronder de waterhuishouding, er dreigt een tekort aan energie, de economische situatie 
verslechtert en de arbeidsmarkt is ontwricht. Het belang en de urgentie om bepaalde zaken op te 
pakken heeft zijn weerslag op het sentiment in de samenleving en dus ook zijn weerslag op de 
organisatie, Hoewel – de VRK heeft nog een grote taak te vervullen op het vlak van de bestrijding van 
covid-19; een belangrijke bijdrage wordt gevraagd aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en 
er een nieuw virus (Monkeypox) de gemoederen bezig houdt – er veel op het bordje ligt, staat dit 
niet in de weg een beeld te geven hoe de VRK er financieel voorstaat.  
 
Deze 2e bestuursrapportage 2022 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2022.  
Over 2022 wordt voor € 162.000 aan nadelige resultaten verwacht. Daartegenover staat een positief 
begrotingsaldo van € 698.000. Het jaarresultaat wordt nu geprognosticeerd op € 536.000 
 
Gevolgen sancties Rusland 
Als gevolg van het 5e sanctiepakket Rusland dat de Europese Unie (EU) per 8 april 2022 heeft 
opgelegd moet de overeenkomst, die de VRK als gevolg van een landelijke aanbesteding met 
Gazprom heeft voor gasleverantie, worden beëindigd. Wat de financiële consequenties hier precies 
van zijn, is op dit moment nog niet bekend. Er zal een nieuwe aanbesteding doorlopen moeten 
worden. Gezien de forse prijsstijgingen binnen de energiemarkt is het de verwachting dat de 
financiële gevolgen einde dit jaar significant zullen zijn. Tegen de achtergrond van de inflatie, die nu 
wordt gezien, bestaat een financieel risico, omdat in de begroting 2022 hiermee nog geen rekening 
kon worden gehouden. De gehanteerde prijsindex is lager dan de werkelijke prijsontwikkeling. Hier is 
nog geen betrouwbare inschatting van te maken. Dit maakt dat de resultaatverwachting met een 
hogere onzekerheid dan in andere jaren bekeken moet worden.  
 
Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij en dat maakt het nodig de 
voorbereidingsactiviteiten te intensiveren om de werkwijzen aan te passen. De advisering over de 
brandveiligheid mag wat vorm betreft misschien vrijer, maar moet op een hoger plan worden 
gebracht omdat de brandrisico’s als gevolg van ander gebruik van materialen, nieuwe 
bouwmethodieken, alternatieve vormen van energiewinning en dergelijke nieuwe risico’s opleveren. 
De advisering over de gezondheidsaspecten bij de inrichting van de openbare ruimte moet een 
impuls krijgen omdat gemeenten gezondheid expliciet moeten afwegen bij het nemen van besluiten. 
Dit brengt extra kosten met zich mee die nog niet in de begroting waren verwerkt. Gemeenten 
krijgen voor de invoering van de Omgevingswet extra middelen uit het gemeentefonds, waaruit ook 
de (voorbereiding)kosten bestreden moeten worden. Het is onduidelijk of dit voldoende gaat zijn 
voor de te maken kosten. 
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Wet Open overheid (Woo) 
De Wet Open Overheid vraagt – tegen de achtergrond van een toename van verzoeken tot 
openbaarmaking van stukken – van het openbaar bestuur en dus ook van de VRK een grotere 
inspanning. Dat vraagt meer personele inzet wat leidt tot hogere kosten. In de meicirculaire 2022 zijn 
aan de gemeenten extra middelen toegekend. Deze autonome ontwikkeling zal in de 
Uitgangpuntennotitie 2024 worden meegenomen. 
 
 
  



Tweede bestuursrapportage 2022 Veiligheidsregio Kennemerland  Pagina 5 
  
 

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De 
aangegeven nummering verwijst naar de bijbehorende toelichting in de bestuursrapportage. 

 
 ‘* de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage  

 
In de komende paragrafen wordt ingegaan op de verwachte afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. Afwijkingen die reeds in de 1e bestuursrapportage zijn gemeld worden in deze rapportage 
niet nogmaals toegelicht. 

( * € 1.000) 1e berap 2022 2e berap 2022 Inc/    

struct

.

Verwijzing 

tekst

Programmabegroting 2022

Begrotingssaldo programmabegroting 319

Effect Programmabegroting 2023 op 

begrotingsjaar 2022

379

Herzien begrotingsaldo 698 698

Programma Onderwerp

Programma Publieke Gezondheid Risicoscan infectiepreventie -24 -24 I/S

Medische milieukunde: personeelskosten 84 I 1

Omgevingswet -39 I 2

Opleidingsbudget 139 I 3

Totaal -24 160

Programma Brandweer Risicobeheersing: inhuur -25 I

Risicobeheersing brandveiligheid 75 I 4

Risicobeheersing: Brandveilig leven 25 50 I 5

Incidentbestrijding -25 -222 I 6

Totaal -25 -97

GHOR Opleiden, trainen, oefenen 25 S 7

Totaal 25

Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland 56 I 8

Totaal 56

Bevolkingszorg 60 I 9

Totaal 60

Meldkamer Noord-Holland MKNH-A -80 -150 S 10

Totaal -80 -150

Veilig Thuis Personele kosten -90 S 11

Totaal -90

Programma Interne dienstverlening

ID: SBD Inhuur -150 -150 I 12

Juridische kosten -50 -80 I/S 13

Certificering -10 S 14

Personeelsgerelateerde kosten -50 -50 I

Bestuurskosten -10 S 15

IM middelen -50 I 16

ID: Facilitair bedrijf Inkoop -200 -235 I 17

OR secretaris -60 -60 I

Vacatureruimte 260 245 I

Zaakgericht werken 100 I 18

ID: Leidinggevende primair proces Vacatureruimte 20 -44 I 19

Totaal -230 -344

Financiele middelen Onvoorzien 110 I 20

Financieringsresultaat 108 I 21

Totaal 218

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2022 -359 -162

Verwacht jaarresultaat 339 536
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Programma’s 

1. Programma Publieke Gezondheidszorg  

 
Monkeypox (Apenpokken) 
Er heeft zich een nieuwe infectieziekte laten zien, het Monkeypox-virus (ook wel Apenpokken 
genoemd), waar veel tijd en energie naar is uitgegaan. De variant is meestal niet heel besmettelijk, 
maar veel is nog onduidelijk en verdere verspreiding moet beperkt worden. Er is bron-en 
contactonderzoek uitgevoerd en er is een start gemaakt met vaccineren. De coronaorganisatie heeft 
een belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen. 
Kosten in dit kader worden, cf. de regeling compensatie kosten Covid-19, vergoed door het 
ministerie van VWS. De bijbehorende begrotingswijziging is onderdeel van bijlage I. 
 
Medische Milieukunde (€ 84.000 voordeel) (1) 
Door moeilijk te vervullen functies bij Medische Milieukunde (MMK) laat zich nu een onderuitputting 
bij de salarissen zien. Hoewel er nog mogelijkheden worden onderzocht om de capaciteit op niveau 
te houden, bestaat niet de verwachting dat alle vacatures vervuld kunnen worden. Rekening moet 
worden gehouden met de situatie dat vragen/verzoeken later of niet beantwoord kunnen worden. 
Op dit moment wordt er middels prioritering op de korte termijn invulling gegeven aan de 
werkzaamheden en worden mogelijkheden van detachering onderzocht. Voor de langere termijn 
worden de mogelijkheden tot nieuwe functiewaarderingen onderzocht, om o.a. gelijke voorwaarden 
als vergelijkbare organisaties te kunnen bieden. 
 
Omgevingswet (€ 39.000 nadeel) (2) 
Vanaf 1 januari 2023 moeten alle veiligheidsregio’s voorbereid zijn op de invoering van de 
omgevingswet. Om vanuit de breedte van de organisatie voorbereid te zijn op de implicaties van 
deze aangepaste wet- en regelgeving is een projectgroep samengesteld. Vanwege de aanstaande 
invoering wordt bovendien vereist dat de VRK aangesloten is op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) van de gemeenten. 
 
Opleidingsbudget (€ 139.000 voordeel) (3) 
Het volgen van opleidingen is door de covid-19 crisis nog steeds niet volledig opgestart waardoor een 
voordeel op deze budgetten van € 139.000 wordt verwacht. 
 
Technische Hygiënezorg, toezicht kinderopvang 

Als gevolg van de beperkende covidmaatregelen begin 2022, de personele krapte in de 

kinderopvang (waardoor onderzoeken een langere doorlooptijd hebben) en (langdurige) uitval van 
toezichthouders wordt de norm voor het toezicht kinderopvang dit jaar niet behaald. Voor de 
kinderopvang betekent dit dat niet alle kinderopvanginstellingen worden geïnspecteerd en voor de 
gastouderopvang zal de omvang van de steekproef wellicht lager zijn dan per gemeente was 
afgesproken. Om het risico voor de kwaliteit van de kinderopvang beheersbaar te houden zal er 
worden ingezet op het inspecteren van locaties met een hoger risicoprofiel. 

2. Programma Covid-19 

Hoewel Covid-19 nog steeds aanwezig is, is sprake van een duidelijke daling van het aantal gemelde 
gevallen. De ziekenhuisopnames nemen af en de riolering surveillance bevestigen de teruggang van 
het virus. De Covid-organisatie wordt hierop aangepast door af te schalen tot een basisbezetting. 
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Wel een met het vertrouwen om snel weer te kunnen opschalen indien nodig. Al dan niet 
veroorzaakt door een nieuwe variant.  
Het ligt in de verwachting dat het ministerie van VWS de opdracht voor vaccineren, het bron en 
contactonderzoek en het testen zal continueren tot in ieder geval het 2e kwartaal van 2023. De 
contouren van het landelijke langetermijnbeleid om deze infectieziekte te beheersen worden 
concreter; de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) wordt ingericht en in de 
rijksbegroting zal duidelijkheid worden gegeven hoeveel middelen beschikbaar komen voor de 
versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid.  
Aangezien het te verwachten succes van de landelijke functionaliteit valt en staat bij het op orde zijn 
van de infectieziektebestrijding in de regio’s en het nog ongewis is of en zo ja in welke mate 
gemeenten hiervoor op compensatie mogen rekenen, is er nog wel de nodige financiële onzekerheid.  
De situatie kan zich dan ook voordoen dat gemeenten, vanuit de verantwoordelijkheid voor de 
infectieziektebestrijding, een extra bijdrage dienen te leveren.  De organisatie is drukdoende die 
maatregelen voor te bereiden die nodig zijn voor een effectieve infectieziektebestrijding.  
 
De uitgaven die voor het uitvoeren van de opdracht van het ministerie van VWS moeten worden 
gedaan sluiten niet meer aan op het verwachtingsbeeld dat in de begroting 2022 was opgenomen. 
Voor het rechtmatig doen van uitgaven is het nodig om de begroting bij te stellen aan het actuele en 
werkelijke beeld. Hiervoor is een begrotingswijziging gemaakt, waarvan wordt voorgesteld deze ter 
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (zie bijlage I). 

3. Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 

Kosten opvang ontheemden Oekraïne 
De kosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt door het Rijk gefinancierd. Om 
liquiditeitsproblemen te voorkomen verstrekt het ministerie van Justitie en Veiligheid voorschotten. 
De bevoorschotting maakt het mogelijk voor gemeenten om die maatregelen te treffen die van hen 
worden gevraagd. Het gaat dan om inspanningen op het vlak van regie, coördinatie van de spreiding 
van ontheemden, communicatie, zorgkosten en materiele voorzieningen. De in te dienen declaraties 
lopen via de Veiligheidsregio. In het kader van rechtmatigheid is hiervoor een begrotingswijziging 
opgenomen in bijlage I van € 1.260.000. 
Om de kosten voor de noodopvang ontheemden Oekraïne transparant te kunnen verantwoorden is, 
evenals voor de verantwoording Covid-19, een apart programma in de begroting opgenomen.  
 

4. Programma Jeugdgezondheidszorg 

Naar verwachting zal het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een neutraal financieel resultaat 
laten zien in 2022. Hiermee wordt een eerder ingezette trend gekeerd. 
 
Zorg voor kinderen en jongeren van migranten 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan vluchtelingen, 
asielzoekers en statushouders. De JGZ draagt zorgt voor het in beeld hebben van kinderen en te 
screenen op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied. Daarnaast worden vaccinaties gezet 
volgens het Rijksvaccinatieprogramma en worden neonatale screenings uitgevoerd. Gezien de 
instroom aan migranten zal de komende tijd wederom de nodige inzet van de JGZ worden gevraagd. 
Dit kan aanleiding geven tot een herprioritering van taken en activiteiten, aangezien beperkte 
capaciteit beschikbaar is. 
Compensatie voor deze extra taak wordt vastgesteld op basis van (een raming) van daadwerkelijke 
aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden.  
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In de decembercirculaire 2022 zal de compensatie worden verwerkt. De komende periode wordt de 
compensatie en verdeling, in overleg tussen het Rijk en VNG, nader uitgewerkt. 
Om de gevraagde zorg aan de groeiende groep vluchtelingen, asielzoekers en statushouders te 
kunnen bieden dient extra personeel te worden ingehuurd. Dit vraagt duidelijkheid over welke 
compensatie vanuit gemeenten wordt verleend. Zonder harde toezeggingen vooraf ontbreekt de 
nodige autorisatie voor noodzakelijke inhuur. Als inzet toch nodig en onvermijdelijk blijkt gaat dit ten 
koste van de uitvoering van de reguliere taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg met als 
gevolg dat contactmomenten op het basis- en voorgezet onderwijs voor minimaal een aantal 
maanden zullen moeten worden opgeschort.  
Gezien de zorgen over het welzijn van kinderen en jongeren na de afgelopen corona-periode is het 
opschorten van contactmomenten een uiterst onwenselijke situatie.  
Bovendien wordt dan voorbijgegaan aan de eisen die voortvloeien uit het basistakenpakket. Het niet 
voldoen aan het toetsingskader van de inspectie, te weten het landelijk professioneel kader, kan bij 
een volgende inspectie leiden tot een minor of major. Als deze niet worden opgelost kunnen verder 
reikende maatregelen door de inspectie worden getroffen. 
Daarnaast is er de zorg dat door het niet uitvoeren van de screening er signalen worden gemist 
rondom kinderen en jongeren. 
 

Toename vangnetfunctie JGZ 
Door de terugtrekkende beweging van Veilig Thuis, de jeugdbescherming (JBRA) en de huisartsen 
wordt een groeiend beroep gedaan op de JGZ. De casuïstiek welke bij de JGZ komt is zwaarder en 
neemt in aantallen toe. Dit legt een extra druk op de capaciteit, alsmede op de draagkracht van de 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 
 
Gender neutrale vaccinatie HPV  
De inhaalcampagne welke plaats vindt in zowel 2022 als in 2023 voor de jongens in de 
leeftijdscategorie van 11 t/m 18 jaar loopt op schema. Voor jongens onder de 15 jaar volstaan twee 
vaccinaties HPV en boven de 15 jaar zijn drie vaccinaties nodig. 
 
Arbeidsmarkt 
De gespannen arbeidsmarkt raakt ook de Jeugdgezondheidszorg. Vacatures zijn niet eenvoudig te 
vervullen en als medewerkers kunnen worden geworven, vraagt dit ook begeleiding die tijd vraagt 
van de staande organisatie. Tot op heden is voldaan aan de verplichtingen volgens het Landelijk 
Professioneel Kader (LPK), maar dit staat wel onder druk. Beheersmaatregelen zijn genomen om de 
kans op het werven van goed personeel te vergroten, gewerkt wordt aan oplossingen zoals 
functiedifferentiatie c.q. herverdelen van taken en actief beleid wordt gevoerd om ziekteverzuim 
tegen te gaan. 
 
Vergroten klantgerichtheid en digitalisering 
Er is een traject in gang gezet met als beoogd resultaat dat de jeugdgezondheidszorg meer kan 
aansluiten bij de behoefte van ouders en meer gebruik wordt gemaakt van innovatie. Alles met de 
bedoeling om te komen tot een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg die samen met andere 
organisaties het verschil kan maken om de gezondheidsontwikkeling van kinderen goed te volgen, 
tijdig die interventies te doen om problemen in de kiem te smoren en de gezondheid van kinderen in 
zijn algemeenheid te verbeteren. Door meer rekening te houden met de behoeften van kind en 
ouder en meer ruimte te bieden voor maatwerk in de wijken, zijn eerste stappen gezet. Dat vraagt 
van medewerkers ander gedrag. Het klantperspectief moet worden aangescherpt, het eigenaarschap 
van medewerkers vergroot en verantwoordelijkheid dient zo laag als mogelijk te worden belegd in de 
organisatie.  
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Nu Niet Zwanger 
Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het 
moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na de eerdere succesvolle 
pilot in Haarlem, wordt nu gewerkt aan de verdere uitrol van dit programma over de gehele regio en 
dit programma structureel te borgen. Voor de uitrol en verdere ontwikkeling van NNZ vindt 
cofinanciering vanuit het Rijk plaats. De structurele borging zal met ingang van 2023 gefinancierd 
worden vanuit de inwonerbijdrage. Er komen in 2023 voor elke gemeente structureel gelden 
beschikbaar voor Kansrijke Start (KS) waar dit programmaonderdeel vanuit maakt.  

5. Programma Brandweerzorg 

Op basis van de ontwikkelingen in het 1e halfjaar 2022 wordt binnen het programma Brandweerzorg 
een nadelig saldo verwacht van € 97.000. 
 
Risicobeheersing (€ 125.000 voordeel) 
 
Brandveilig leven (€ 50.000 voordeel) (4) 
Het programma Brandveilig leven is in maart 2022 weer opgestart. Eerder is door de beperkingen als 
gevolg van de coronacrisis in beperkte mate invulling gegeven aan dit programma. Het programma is 
vanaf juni weer volledig gaan draaien. Er zijn nieuwe medewerkers geworven en opgeleid. Niettemin 
wordt een onderschrijding van de kosten verwacht van € 50.000. 
 
Brandveiligheid – langer openstaande vacatures (€ 75.000 voordeel) (5) 
Krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om specialistische vacatures in te vullen. Door het langer 
openstaan van vacatures ontstaat een incidenteel financieel voordeel van € 75.000.   
Er wordt ingezet op het werken met leerwerkplekken en aannemen van personeel die voor deze 
functie een intensief opleidingstraject gaan doorlopen. Hiermee kan op langere termijn structureel 
invulling gegeven worden aan het programma brandveiligheid en preventie. 
 
Omgevingswet 
Ook op het terrein van de Omgevingswet dient een stevige inspanning te worden geleverd. De 
implementatie van te nemen maatregelen loopt op schema. Dit brengt echter extra kosten met zich 
mee die op dit moment nog niet exact zijn aan te geven. 
  
Incidentbestrijding (€ 222.000 nadeel) (6) 
 
Op het product Incidentbestrijding wordt een nadelig resultaat verwacht van € 222.000. Dit bedrag 
bestaat uit onderstaande onderdelen. 
 
Vrijwilligersvergoeding (€ 140.000 voordeel) 
Hoewel de ontwikkeling van de vrijwilligersvergoeding niet altijd eenvoudig te voorspellen is – 
stormen in het najaar kunnen een aanzienlijk financieel effect veroorzaken – wordt een incidenteel 
voordeel verwacht van € 140.000 ten opzichte van de begroting. 
 
24 uursdienst (€ 20.000 voordeel) 
Op de budgetten van de 24 uursdienst wordt een klein voordeel van € 20.000.  Enerzijds is er sprake 
van lagere studiekosten en anderzijds incidentele hogere personele kosten waaronder een wijziging 
in inschaling van de manschappen. 
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Materiele kosten (€ 20.000 nadeel) 
De brandstofkosten vallen als gevolg van de prijsontwikkelingen aanzienlijk hoger uit dan eerder dit 
jaar verwacht.   
De levertijd van nieuwe voertuigen is extreem lang. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen 
worden oude voertuigen daarom langer aangehouden wat extra onderhoudskosten met zich mee 
brengt. 
 
Waterongevallen beheersing (€ 200.000 nadeel) 
De meerkosten voor Waterongevallen beheersing zijn het gevolg van een geplande werving van 
manschappen/duikers, die de voorziene uitstroom, onder andere als gevolg van de 20-jaar 
contracten, moet opvangen. 
 
Vakbekwaamheid (€ 77.000 nadeel) 
De hogere kosten voor vakbekwaamheid wordt onder meer veroorzaakt door extra incidentele 
personele kosten en hogere kosten voor de digitale leeromgeving. 
  
Ontvlechting meldkamer (€ 60.000 nadeel) 
Op 1 januari 2023 stopt de meldkamer Noord-Holland met de uitvoering van een aantal taken die zij 
tot die tijd voor de VRK uitvoert, waaronder beheer van Mobiele Operationele informatiesysteem 
(MOI), C2000 en P2000 apparatuur. Dat maakt het nodig voorbereidingen te treffen om deze taken 
in een robuuste organisatievorm over te kunnen nemen en in kaart te brengen wat naar de toekomst 
toe nodig is aan capaciteit en software. Dit heeft een incidenteel nadeel tot gevolg. 
 
Brandweerposten (€ 35.000 voordeel) 
Door grondstoffentekorten en langere levertijden kunnen mogelijk niet alle geplande 
werkzaamheden en projecten worden uitgevoerd. Er wordt een incidenteel voordeel verwacht van  
€ 35.000. 
 
Brandweer algemeen (€ 60.000 nadeel) 
Personele kosten bij de staf incidentbestrijding resulteren in een overschrijding van € 60.000. Dit 
wordt veroorzaakt door een tijdelijke overlap van personeel en een niet begrote Officier van dienst 
(OVD) in opleiding. Voor een specialistische functie die door pensioen vrijkomt is de keuze gemaakt 
om enkele maanden te overlappen. Een goede werkoverdracht naar de nieuwe functionaris was 
hierdoor mogelijk.  
 
Bluswater 
De implementatie van het toekomstbestendige bluswatersysteem is nog in volle gang. Als gevolg van 
de beperkingen die de covid-19 maatregelen met zich meebrachten, zijn vertragingen opgetreden die 
doorwerken in 2022. Incidentele budgetten vanuit de implementatie lopen daardoor tevens door tot 
en met 2022. De VRK heeft de financiële afwikkeling met de waterleidingbedrijven wat betreft de 
afkoop van brandkranen voor de gemeenten begeleid en afgerond. Als gevolg van deze afwikkeling 
komt de bijdrage van de Haarlemmermeer uit de bestuursafspraak t.b.v. het onderhoudscontract 
met PWN te vervallen. De verlaging van deze bijdrage zal verrekend worden met de bijdrage 2022 en 
is verwerkt in de tabel in bijlage II 
In het najaar ontvangen de gemeenten nadere informatie over de afrekening van resterende gelden 
gekoppeld aan bluswater. Op basis van de huidige inzichten verwachten we een voordelig saldo van 
enkele tonnen wat terugbetaald zal worden richting gemeenten. 

https://youtu.be/mpKsohFk6dc
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6. Programma Ambulancezorg  

Geen bijzonderheden. 

7. Programma GHOR 

Opleiden, oefenen en trainen (OTO) (€ 25.000 voordeel) (7) 
Binnen het programma voor opleiden, oefenen en trainen wordt een voordelig saldo verwacht van  
€ 25.000.  

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking  

Crisisbeheersing Kennemerland   

Personeelslasten (€ 36.000 voordeel) (8) 
Door openstaande vacatures wordt een voordelig saldo op personeelslasten verwacht van € 36.000. 
 
Multi-evaluaties (€ 20.000 voordeel) (8) 
Door beperkte inzet en inhuur voor het evalueren van GRIP-incidenten/crisis ontstaat een incidenteel 
voordeel van € 20.000 op het budget voor Multi-evaluaties.  

9. Programma Bevolkingszorg 

Binnen het programma Bevolkingszorg wordt nog een incidenteel voordeel verwacht van € 60.000 
maar wordt op termijn budgettaire druk verwacht. Dat vindt zijn verklaring in het volgende: 

 Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 

 Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen en mobile devices 

 Crisiscommunicatie  

 Borgen continuïteit in piketroosters 
 
Inhaalslag opleiden, trainen en oefenen vanwege covid-19 pandemie (incidenteel) 
Omdat begin 2022 de covidmaatregelen werden opgeheven is er een forse inhaalslag gemaakt in het 
opleiden, trainen en oefenen. De verhoogde mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkdruk in de 
eigen gemeente heeft ervoor gezorgd dat er vanuit gemeenten minder kon worden bijgedragen aan 
voorbereidingen en ook het aantal (nog) op te leiden functionarissen sterk is toegenomen. Daardoor 
is er meer capaciteit en expertise ingehuurd dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was.  
 
Investeren in crisisfunctionarissen en middelen (structureel) 
Crisisfunctionarissen moeten efficiënt en effectief kunnen werken tijdens een inzet. Het bijhouden 
van de ontwikkelingen in de crisisbeheersing vergt extra investeringen in middelen, zoals tablets, 
software en verbindingsmiddelen (C2000). Daarnaast nemen de kosten voor aanschaf, onderhoud en 
beheer toe.  
 
Crisiscommunicatie (structureel) 
De blijvende investeringen op de doorontwikkeling van crisiscommunicatie leidt tot structureel 
hogere kosten om te voldoen aan de doelstellingen van de doorontwikkeling van crisiscommunicatie. 
Ter vergelijk; aan circa 40% van de functionarissen crisiscommunicatie wordt circa 65% van het OTO-
budget besteed. 
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Borgen continuïteit in piketroosters (incidenteel) 
De verhoogde mobiliteit en voortdurend hoge werkdruk in de eigen organisaties, maakt dat de 
flexibiliteit van de functionarissen sterk is afgenomen. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om meer 
extern in te huren om de ontstane gaten in het piket op te vullen. Dit betreft vooral inhuur binnen 
het proces crisiscommunicatie.  

10. Meldkamer Noord-Holland 

Meldkamer Ambulancezorg (€ 150.000 nadelig) (10) 
De VRK voert in onder aanneming de meldkamerfunctie uit voor de Regionale Ambulancevoorziening 
Kennemerland (RAV). In de eerste bestuursrapportage werd een nadelig resultaat op de MKNH-A 
verwacht van € 80.000. Op basis van de huidige inzichten zal dit nadeel eind 2022 oplopen naar  
€ 150.000. Dit vindt in het bijzonder zijn oorzaak in de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook andere 
factoren spelen hierbij een rol. Daarnaast pakt de bijdrage van de zorgverzekeraars over 2021 lager 
uit dat de prognose die eerder is afgegeven. 

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis 

Geen bijzonderheden. 

12. Programma Veilig Thuis  

Resultaatverwachting 2022 (€ 90.000 nadelig) (11) 
Op basis van de huidige verwachting voor wat betreft personele bezetting en invulling openstaande 
vacatures wordt een nadelig saldo op Veilig Thuis regulier verwacht van ca. € 90.000. Dit nadeel is 
kleiner dan op grond van de taakstelling van € 662.500 zou worden verwacht maar moet gezien 
worden in het licht van veel vacatureruimte, met als gevolg lagere personeelskosten dan begroot.  
Zoals eerder in de 1e bestuursrapportage aangegeven betekent dit nog steeds dat, op basis van de 
huidige situatie omtrent overdrachten aan het lokale veld én bij een volledige bezetting, het huidige 
financiële kader structureel niet voldoende is om te voldoen aan alle kwaliteitseisen. 
 
Algemeen 
De afgelopen maanden zijn de werkvoorraden weer opgelopen. Dit in tegenstelling tot de situatie 
vorig jaar, waar zowel de veiligheidsbeoordelingen als de in te zetten diensten (onderzoeken en 
‘voorwaarden & vervolgtrajecten’) tijdig afgerond of opgepakt konden worden.  
Oorzaken zijn het relatief hoog ziekteverzuim (8,6% over het eerste half jaar), aantallen vacatures en 
onvoldoende doorstroming naar en overname door de ketenpartners. Tussentijds is hierover 
separaat gerapporteerd. 
 
Werkwijze tot 1 oktober 
Er is nu sprake van een suboptimale situatie; met de beschikbare capaciteit kunnen niet alle gezinnen 
tijdig en kwalitatief goed ondersteund worden. Daarom is ervoor gekozen de beschikbare capaciteit 
te herorganiseren, zodat in ieder geval de Crisisdienst, het Centrum Seksueel Geweld, de 
bureaudienst, de veiligheidsbeoordelingen, de overdracht en het spoedonderzoek zijn gegarandeerd. 
Voor Veiligheidsvoorwaarden &Vervolg (V&V) is actief werkvoorraadbeheer ingesteld. Dat betekent 
dat directbetrokkenen te horen krijgen dat deze signalen niet opgepakt kunnen worden maar wel de 
‘vinger aan de pols’ willen houden. Daarnaast wordt geen V&V-traject meer opgestart met alleen 
inzet van Veilig Thuis. De gezinnen die het aangaat zullen ook direct worden aangemeld bij de 
ketenpartner en besproken op de overdrachtstafels.  
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Efficiency  
Het prestatieplan 2022, zoals dat door de stuurgroep Veilig Thuis is vastgesteld is het uitgangspunt. 
Tegen de achtergrond van de bestaande capaciteitsvragen is bestuurlijk besloten accent te leggen op 
de uitvoering van het primaire proces en medewerkers daarin goed te ondersteunen. Verzocht is de 
verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren. 
Afgesproken is: 
1. Nu geen prioriteit te geven aan het realiseren van kostenreductie en de situatie goed te volgen. 

Dat kan tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom ‘hardere’ 
maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig 
Thuis (VT) verminderen. 

2. Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld; 
3. In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten- en ter-inzage-dossiers. 
Voor de eerste twee onderdelen is extra capaciteit ingezet. Er zijn 4 deelopdrachten geformuleerd:  

 Verbeteren van de veiligheidsbeoordelingen VT, zodat het lokale veld deze meldingen 
makkelijker kan gaan overnemen; 

 Vergroten van aantal directe overdrachten zonder tussenkomst overdrachtstafel; 

 De dienst V&V altijd samen oppakken met ketenpartner; 

 Monitoring beter inregelen met ketenpartners.  
Achterliggende vraag is te onderzoeken hoe realistisch het is om bezuinigingen te realiseren door 
meer over te dragen aan het lokale veld.  

13. Programma Interne dienstverlening 

Staf, bestuur en directie 
 
Inhuur i.v.m. moeilijk vervulbare vacatures (€ 150.000 nadeel) (12) 
De organisatie voelt in de breedte de consequenties van de krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel 
gebruik wordt gemaakt van externe ondersteuning in de vorm van werving- en selectiebureau blijkt 
het nog steeds moeilijk vacatures op control, ICT en het gebied van gegevensbescherming structureel 
vervuld te krijgen. Dat noodzaakt om deze expertise in te huren waarmee extra kosten worden 
gemaakt. Voor nu wordt een incidenteel nadeel verwacht van € 150.000. 
 
Juridische kosten (€ 80.000 nadeel) (13) 
De juridisering laat zich ook zien in de procedures die de VRK te voeren heeft. Dat maakt het nodig 
externe ondersteuning in te schakelen. Uit de invoering van de Wet Open Overheid vloeit ook veel 
werk voort die naast initiële ook structurele kosten opleveren. Deze zullen als autonome 
ontwikkeling onderdeel uit gaan maken van de op te stellen begroting 2024 en meegenomen in de 
bestuursrapportages in 2023.  
Aangezien openbaarmaking de aangesloten gemeenten kan raken, wordt prijs gesteld op vaste 
contactpersonen bij gemeenten waarmee informatie kan worden gedeeld en afgestemd. 
 
Certificering (€ 10.000 nadeel) (14) 
De aanbesteding van de certificerende instantie voor de certificering van de organisatie van de VRK 
voor kwaliteit (norm: ISO 9001), informatiebeveiliging (normen: NEN 7510/ ISO 27001) en 
Patiëntveiligheid bij Ambulancezorg (norm: VMS HKZ) leidt tot hogere kosten dan verwacht.  
 
Bestuurskosten (€ 10.000 nadeel) (15) 
De bestuurskosten laten een lichte overschrijding zien.  
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IM-middelen (€ 50.000 nadeel) (16) 
De beschikbare middelen voor Informatiemanagement (IM) 2022 worden met name ingezet op het 
project samenwerkingsplatform, mobiele werkplek en de ontwikkeling van bedrijfsvoering 
dashboards. Op dit laatste onderdeel wordt, om de voortgang nog in 2022 te borgen, extra kosten 
gemaakt die het bestaande IM-budget 2022 naar verwachting te boven gaan.  

 
Facilitair bedrijf 
 
Inkoop (€ 235.000 nadeel) (17) 
Ten opzichte van de prognose in de eerste bestuursrapportage is de verwachting dat het nadeel 
inkoop 2022 iets hoger uitvalt. Dit is het gevolg van uitstroom van personeel waardoor op korte 
termijn meer inhuur nodig was. 
 
Aanbestedingen financieel- en HRM-pakket  
In 2022 is de aanbesteding van zowel het HRM als het financieel pakket succesvol afgerond. Het 
opnieuw inrichten van beide systemen brengt incidentele kosten van ca. € 200.000.  Aangezien deze 
kosten conform BBV-regelgeving niet meer geactiveerd mogen worden, komen ze nagenoeg volledig 
ten laste van de jaarschijf 2022.  
Vanuit de BDUR is over 2022 incidenteel een extra bijdrage ontvangen van € 190.000. Voorgesteld 
wordt deze extra bijdrage in te zetten ter dekking van deze incidentele kosten en de begroting hierop 
aan te passen. (Zie bijlage I) 
 
Zaakgericht werken (€ 100.000 voordeel) (18) 
Na het besluit om met de implementatie van het beoogde systeem voor Zaakgericht werken te 
stoppen en de juridische procedures die worden gevoerd nog niet zijn afgesloten, wordt met 
deeloplossingen gewerkt. Dit heeft een incidenteel voordeel op de licentiekosten tot gevolg. 
 
Beheer vastgoed 
Met de overdracht van de kazernes naar de VRK is gebleken dat bij de kazernes de kosten voor 
vervanging van het toegangssysteem, de klimaatinstallatie en de inbraakbeveiliging/preventie in het 
meerjarig onderhoudsplan zitten, terwijl dit voor de panden die eerder al in eigendom waren van de 
VRK, via het investeringsplan is bekostigd. Dit verschil in financieringsconstructie bemoeilijkt efficiënt 
centraal beheer van het vastgoed.   
Reden om de financiering via het meerjarig onderhoudsplan te regelen en de werkwijze hierop aan 
te passen. Aangezien financiering via het Meerjarig Investeringsplan de kosten naar de toekomst 
brengt en voor het financieren van de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan moet worden 
gespaard, is het nodig een extra dotatie te doen in de onderhoudsvoorziening. Bij de accountant zal 
worden gecheckt hoe hier op grond van regelgeving het beste mee kan worden omgegaan. De 
uitkomst van dit overleg kan invloed hebben op het nu verwachte jaarresultaat. 
 
Premie PAWW 
Op het salaris wordt premie ingehouden voor de private aanvulling WW vanwege het geleidelijk 
versoberen van de WW en WGA.  
Conform CAO krijgen werknemers tijdelijk een aanvullende uitkering als hun wettelijke WW of WGA-
uitkering is afgelopen. De kosten worden vanuit de lopende begroting betaald. Daarmee kan de 
gereserveerde premie van de afgelopen jaren mogelijk komen te vervallen 
 

Leidinggevenden primair proces (€ 44.000 nadeel) (19) 
Hogere managementkosten dan begroot leiden tot een nadeel op de budgetten voor 
leidinggevenden primair proces.  
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14. Financiële middelen 

Onvoorzien (€ 110.000 voordeel) (20) 
Het budget onvoorzien wordt naar verwachting in 2022 niet ingezet en valt daarmee vrij. 
 
Financieringsresultaat € 108.000 voordeel) (21) 
De, in dit voorjaar, vervroegde aflossing van twee leningen naar een lagere rente levert voor 2022 
nog een incidenteel voordeel van € 108.000 op. Het structurele effect is verwerkt in de 
programmabegroting 2023. 
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Risico’s en kansen 

Risico’s 
 
Krapte arbeidsmarkt 
De krapte op de arbeidsmarkt voor (specifieke) functies heeft steeds nadrukkelijker zijn weerslag 
binnen de VRK. Dit heeft tot gevolg dat vacatures langer openstaan dan wenselijk is en voor de 
bedrijfszekerheid vaker gebruik gemaakt moet worden van externe inhuur. Ook zien we op de 
arbeidsmarkt een opwaartse druk ontstaan op de hoogte van beloningen.  
 
Inflatie 
Er is sprake van een uitzonderlijk hoge inflatie. Dat laat zich voelen in aanzienlijke prijsstijgingen die 
de in de programmabegroting 2023 toegepaste prijscompensatie te boven gaat. Het feitelijke 
financiële effect op de begroting 2023 is nog niet vast te stellen, maar het is niet uit te sluiten dat er 
een kostendruk optreedt waardoor het financiële kader onder spanning komt te staan met 
begrotingsonzekerheid tot gevolg. Goede monitoring, het vergroten van het kosten bewustzijn en 
ruimte bieden om efficiency te realiseren, zijn de eerst voor de hand liggende mitigerende 
maatregelen. Bij het opstellen van de Uitgangspuntennotitie 2024 zal er naar verwachting meer 
beeld over de daadwerkelijke impact op het kostenniveau bestaan. 
 
Ongevallenverzekering 
Vorig jaar is de ongevallenverzekering opnieuw aanbesteed. In het aanbestedingsproces is rekening 
gehouden met mogelijke aanhaking bij het landelijk traject ongevallenverzekering waarbij het risico 
door alle Veiligheidsregio’s gezamenlijk gedragen wordt en minder afhankelijkheid van een 
verzekeraar wordt beoogd. De VRK heeft, op basis van de voorlopige doorberekening van de te 
betalen kosten voor deelname, besloten op dit moment niet deel te nemen aan het waarborgfonds. 
De kosten hiervoor zijn nl. hoger dan de huidige premie. Onze huidige verzekering is te verlengen tot 
2025. In de markt wordt over de hele linie een terugtrekkende beweging en stijging van kosten 
gezien. Dit kan een nieuwe afweging noodzakelijk maken en rekening gehouden moet worden met 
hogere kosten. 
 
Claim datadiefstal 
Op 8 februari 2022 is een aangetekend schrijven van Stichting ICAM ontvangen met daarin de 
aankondiging van een collectieve actie jegens de overheid, waaronder de GGD ’en. In haar schrijven 
claimt de stichting € 500 voor iedere Nederlander die ten tijde van de datadiefstal in de 
coronasystemen stond, hetgeen optelt tot een landelijk totaalbedrag van € 3,2 miljard. De VRK is 
naast VWS, de veiligheidsregio’s en de gemeenten aangeschreven omdat zij samen met de andere 
GGD’en en GGD GHOR Nederland (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke is voor de data in de 
coronasystemen. In haar communicatie richt Stichting ICAM zich primair op VWS, maar niet 
uitgesloten kan worden dat de VRK eveneens gedagvaard zal worden. De verzekeraar is over 
bovenstaande geïnformeerd. 
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Investeringen 

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP 
 
Elektrische fietsen 
In het kader van duurzaamheid en vooruitlopend op het organisatiebrede mobiliteitsplan zijn 10 
elektrische fietsen aangeschaft. Omdat het hier gaat om aanschaf voor meerjarig gebruik wordt 
voorgesteld hiervoor een krediet van € 25.000 te voteren. 
 
Turn key audiovisueel systeem crisisruimten 
T.b.v. verbetering videoconference en hybride werken in de crisisruimten is specifieke audiovisuele 
apparatuur nodig. Omdat het ook hier gaat om aanschaf voor meerjarig gebruik wordt voorgesteld 
hiervoor een krediet van € 40.800 te voteren.  
 
De, uit beide kredieten, voortkomende jaarlijkse kapitaallasten worden verwerkt binnen het huidige 
begrotingskader. 
 
Stand van zaken besteding kredieten 
 
Bij de actualisatie van het investeringsplan bij de programmabegroting 2023 is als gevolg van lange 
levertijden al rekening gehouden met het doorschuiven van een aantal voertuigen naar 2023.  
Nu blijkt dat in de huidige markt lange levertijden op meer investeringen effect heeft wat maakt dat 
eerdere inschattingen bijgesteld moeten worden en meerdere kredieten doorgeschoven moeten 
worden naar 2023. Daarnaast is sprake van forse prijsstijgingen. Ook daarin kan een reden liggen de 
kredieten door te moeten schuiven naar een later moment.  
Bij de actualisatie van het investeringsplan ten behoeve van de programmabegroting 2024 zullen de 
ontwikkelingen rondom prijsstijgingen en levertijden kritisch aangehouden worden tegen de huidige 
geplande vervangingsjaren- en budgetten.  
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Bijlage I  Begrotingswijzigingen 

De Programmabegroting 2022 is op 5 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 
Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen 
Bestuur.  In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting. 
 

 
 
Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting: 
 

 

Resultatenrekening

Bedragen x € 1000 Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Resultaten per programma:

Openbare Gezondheidszorg 9.086        6.140        -2.946      -525       -526       -1          94          86            -8          8.655        5.700        -2.955      

Noodopvang ontheemden Oekraine 1.260      1.260        -            1.260        1.260        -              

Brandweerzorg 39.409      3.036        -36.373     1.373      -140       -1.514    -173       -39           134        40.609      2.857        -37.752     

Multidisciplinaire Samenwerking 2.391        -              -2.391      -72        -            72          -4          -              4            2.315        -              -2.315      

Ambulancezorg 6.801        1.019        -5.782      606        -52        -658       119        -111         -231       7.526        856          -6.670      

Programma GHOR 1.560        -              -1.560      47          -            -47        -            -              -            1.607        -              -1.607      

Programma Veiligheidshuis 1.078        737          -341         -1          -4          -3          -            -              -            1.077        733          -344         

Meldkamer Noord-Holland 8.029        5.457        -2.572      401        295        -106       105        -              -105       8.535        5.752        -2.783      

Financiële middelen 1.600        128          -1.472      48          208        160        -29         -              29          1.619        336          -1.283      

Interne Dienstverlening 19.870      166          -19.704     273        -73        -345       209        -              -209       20.352      93            -20.259     

Jeugdgezondheidszorg 7.713        3.304        -4.409      327        208        -119       34          34            -            8.074        3.546        -4.528      

Bevolkingszorg 631          -              -631         4           -            -4          -            -              -            635          -              -635         

Veilig thuis 6.819        168          -6.651      131        70          -61        53          -              -53         7.003        238          -6.765      

Corona -              -              -              21.580    21.580    -            27.252    27.252      -            48.832      48.832      -              

Totaal programma's 104.987    20.155      -84.832    24.192    21.566    -2.626    28.921    28.482       -439        158.099    70.203      -87.896    

Dekkingsbronnen:

BDUR -              12.595      12.595      -            10          10          -            189           189        -              12.794      12.794      

Bestuursafspraken -              33.181      33.181      -            1.560      1.560      -            -121         -121       -              34.620      34.620      

Inwonerbijdrage -              30.721      30.721      -            160        160        -            -              -            -              30.881      30.881      

Zorgverzekeraars -              8.268        8.268        -            722        722        -            371           371        -              9.361        9.361        

Totaal dekkingsbronnen -                 84.765      84.765      -              2.452      2.452      -               439            439          -                 87.656      87.656      

Onttrekking reserves 386          386          -            552        552        -            -              -            938          938          

-                 386            386            -              552         552         -               -                 -               -                 938            938            

Resultaat voor bestemming 104.987    105.306    319            24.192    24.570    378         28.921    28.921       -               158.099    158.797    698            

Programmabegroting 2022 Begroting 2022
Mutaties

2de Berap 2022

Mutaties

1ste Berap 2022

Uitg. Ink. Saldo

Programmabegroting 2022 104.987 105.306 319

Totaal wijzigingen 1e berap 24.192 24.570 378

24.192 24.570 378

Mutaties 2e bestuursrapportage

Noodopvang ontheemden Oekraine 1.260 1.260 0

1.260 1.260 0

Programma Publieke Gezondheid

Meerkosten apenpokken 25 25 0

Coronamonitor 12 12 0

Onderzoek covid-19 ZonMW 48 48 0

85 85 0

Bijstelling prognose FLO kosten

Brandweer -39 -39 0

-39 -39 0

Programma Covid-19 27.252 27.252 0

Totaal 27.252 27.252 0

Extra bijdrage BDUR

Programma brandweer 73 73

Programma Multidisc. samenwerking 62 62

Programma Interne dienstverlening 189 8 -181

Programma GHOR 46 46

189 189 0
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Uitg. Ink. Saldo

Programma Brandweer

Verlaging bestuursafspraak Hmeer i.k.v. 

bluswater

-121 -121 0

-121 -121 0

Verschuiving ICT budget 

Programma Veilig Thuis 53 -53

Programma Interne dienstverlening -53 53

0 0 0

Generatiepact

Brandweer -13 13

Publieke Gezondheid 8 -8

Interne dienstverlening 38 -38

Multidisciplinaire samenwerking -3 3

Financiele middelen -30 30

0 0 0

Programma ambulancezorg

Effect budgetverdeelmodel 119 -111 -230

Verhoging bijdrage NZA 265 265

Leidinggevend primair proces, programma ID 35 -35

Totaal 154 154 0

Programma Meldkamer Noord-Holland

Verhoging bijdrage NZA 105 105 0

Totaal 105 105 0

Programma Jeugdgezondheidszorg

Nu niet zwanger 59 59 0

Vervallen bijdrage Logopedie 

Beverwijk/Heemskerk

-24 -24 0

35 35 0

Totaal wijzigingen 2e berap 28.921 28.921 0

Herziene begroting na wijziging 158.099 158.797 698
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Bijlage II:  Gemeentelijke bijdrage 2022 

 

 
 

Wijziging betreft verlaging bijdrage bestuursafspraken gemeente Haarlemmermeer a.g.v. vervallen contract onderhoud brandkranen met PWN. 

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *) bedragen * € 1.000

VBK

Gemeente Aantal 

inwoners  per                 

1-1-2020

Index       

percentage                              

Blus 

water-vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT DD-JGZ

Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal

Beverwijk 41.626                 13,39 558 66 2.478 3,57 94 8,15 339 15 29 12,32 513 0,91 38 1,54 64 325 0,84 35 4.554

Bloemendaal 23.571                 13,39 316 38 1.047 3,57 53 8,15 192 8 18 12,32 290 0,91 22 1,54 36 179 0,84 20 2.220

Haarlem 162.902               13,39 2.182 260 9.761 3,57 369 8,15 1.328 116 109 12,32 2.007 0,91 149 1,54 251 4.628 0,84 137 21.296

Haarlemmermeer 156.002               13,39 2.089 249 11.398 3,57 353 8,15 1.271 41 266 12,32 1.922 0,91 142 1,54 241 1.205 0,84 131 19.308

Heemskerk 39.182                 13,39 525 62 1.832 3,57 89 8,15 319 11 32 12,32 483 0,91 36 1,54 60 317 0,84 33 3.799

Heemstede 27.234                 13,39 365 43 1.170 3,57 62 8,15 222 7 21 12,32 336 0,91 25 1,54 42 213 0,84 23 2.527

Uitgeest 13.666                 13,39 183 22 617 3,57 31 8,15 111 0 11 12,32 168 0,91 12 1,54 21 0 0,84 11 1.189

Velsen 68.648                 13,39 919 109 4.776 3,57 155 8,15 559 18 58 12,32 846 0,91 63 1,54 106 542 0,84 58 8.210

Zandvoort 17.116                 13,39 229 27 1.541 3,57 39 8,15 139 13 11 12,32 211 0,91 16 1,54 26 133 0,84 14 2.400

TOTAAL 549.947 7.366 876 34.620 1.245 4.482 228 554 6.777 502 848 7.542 461 65.502

Meldkamer 

brandweer

Programma 

Veiligheidshuis

Meldkamer NH Publieke GezondheidBrandweerzorg GHOR Veilig thuis* Veiligheidshuis

Programma 

openbare 

gezondheid

Programma Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Rampen

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Totaal

Programma 

Brandweerzorg

2
e

 b
e

rap
 2

0
2

2


