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1 Vraagstelling:
Doel is te besluiten over de gewijzigde vaststelling van de begroting VRK, naar aanleiding van 
de tweede bestuursrapportage die op 10 oktober door het DB is vastgesteld.

2 Achtergrond
Op grond artikel 47 van de Gemeenschappelijke Reling wordt tweemaal per jaar door het 
Dagelijks Bestuur een bestuursrapportage vastgesteld. Besluiten over wijziging van de 
begroting die uit de rapportage voortvloeien, zijn voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. 
De bestuurscommissies adviseren het Algemeen Bestuur over begrotingswijzigingen. De nota 
Financieel beleid regelt de inhoud van de bestuursrapportage. Zo wordt daarin de stand van 
zaken gemeld van de uitvoering van de taakopdracht die is neergelegd in de begroting. Ook 
wordt gerapporteerd over ontwikkelingen die naar verwachting een effect hebben op te 
leveren inhoudelijke en financiële prestaties, zeker als de impact van dien aard is dat er in de 
toekomst hogere kosten aan verbonden kunnen zijn.

De afgelopen jaren is er veel op de organisatie van de VRK afgekomen en bestaat in de 
samenleving veel onzekerheid.  Hoewel er veel op het bordje ligt van de VRK, de bestrijding 
van covid-19, de bijdrage aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en een nieuw virus 
(Monkeypox) wat de gemoederen bezighoudt, 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 daarmee nu geprognosticeerd 
op € 536.000. (Zie tabel resultaatverwachting in de rapportage)

In de bestuursrapportage worden de afwijkingen per programma toegelicht. Afwijkingen die al 
genoemd stonden in de eerste bestuursrapportage worden niet nogmaals toegelicht.
Enkele ontwikkelingen uit de rapportage worden hieronder specifiek belicht.

Gevolgen sancties Rusland
Zoals eerder gemeld moet de VRK, als gevolg van het 5e sanctiepakket Rusland dat de Europese
Unie (EU) per 8 april 2022 heeft opgelegd, de overeenkomst met Gazprom voor gasleverantie 
beëindigen. Op dit moment is nog geen betrouwbare inschatting te maken van de financiële 
consequenties. Dit maakt dat de resultaatverwachting met een hogere onzekerheid dan in 
andere jaren bekeken moet worden. 

Monkeypox (Apenpokken)
Het Monkeypox-virus (ook wel Apenpokken genoemd), vraagt veel tijd en energie van de 
organisatie. De coronaorganisatie heeft hierbij 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.
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Covid-19
De uitgaven die voor het uitvoeren van de opdracht in het kader van Covid-19 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).

Versterking Infectieziektebestrijding
Landelijk zijn besprekingen met het ministerie van VWS gaande omtrent de toewijzing van 
financiële middelen ter versterking van de infectieziektebestrijding door de GGD-en (de basis 
op orde). Dat staat nog los van het feit dat het niet uit te sluiten is dat gemeenten zelf hierin 
ook nog een aandeel te leveren hebben.
In de planuitwerking zal aandacht worden gegeven aan wat de gewenste versterking voor 
organisatorische opgave oplevert. 

Noodopvang 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. 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. 

Zorg voor kinderen en jongeren van migranten
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan 
vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Compensatie voor deze extra taak wordt 
vastgesteld op basis van (een raming) van daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense 
ontheemden. In de decembercirculaire 2022 zal deze 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 effect dat voorbijgegaan 
wordt 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.
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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. Forse huurverhogingen zijn inmiddels al aangekondigd. 
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. Bij het opstellen van de 
Uitgangspuntennotitie 2024 zal er naar verwachting meer beeld over de daadwerkelijke 
impact op het kostenniveau bestaan.

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij en dat maakt het nodig de 
voorbereidingsactiviteiten te intensiveren om de werkwijzen aan te passen. 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.

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.

Loonkosten Veilig Thuis
Zoals eerder gemeld bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 komt de 
bestemmingsreserve voor de hogere loonkosten voor Veilig Thuis, als gevolg van overgang 
naar cao-gemeenten, met ingang van 2023 te vervallen. Dit betekent een nadeel in de 
begroting 2023. Een eerste gesprek tussen directie en gemeente over dit onderwerp heeft in 
de zomer plaatsgevonden maar concrete afspraken zijn nog niet gemaakt. 

Kredieten

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. 
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Turn key audiovisueel systeem crisisruimten
Voor verbetering videoconferencing 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. 

Voor beide investeringen geldt dat de hieruit voortkomende jaarlijkse kapitaallasten verwerkt 
worden binnen het kader van de begroting.

3 Achtergrondinformatie:
De CBV heeft de directie positief geadviseerd over het voorstel tot vaststellen van de 2e 
bestuursrapportage 2022.

4 Voorstel te nemen besluit:
1. Te besluiten tot: 

a. De votering van een krediet van een turn key audiovisueel systeem ad € 44.800;
b. De votering van een krediet voor 10 elektrische fietsen ad € 25.000;

Bijbehorende kapitaallasten zijn onderdeel van het huidige begrotingskader.
2. Te besluiten tot de begrotingswijzigingen genoemd in bijlage I van de bestuursrapportage.

5 Vervolgtraject:
Na vaststelling van de begrotingswijzigingen worden de gemeenten op de hoogte gebracht van
de bestuursrapportage. 

6 Bijlage(n):
2e Bestuursrapportage 2022

In de vergadering genomen besluit:
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