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2 Vraagstelling:
Het  jaarverslag  2016  is  opgemaakt.  De  accountantscontrole  is  afgerond  en  een 
goedkeurende verklaring is afgegeven. Door het inwerken van de nieuwe accountant heeft de 
controle meer tijd gekost dan gepland. Het rapport van bevindingen zal  derhalve worden 
nagestuurd.
Het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 777.849. Rekening houdend met het 
besluit om een reservering op te nemen voor 7 maanden vakantiegeld, in het kader van het 
Individueel Keuzebudget (IKB), en het besluit bij de 1e bestuursrapportage om hiervoor de 
algemene reserve aan te spreken voor een bedrag van € 1.295.000, resteert een  positief 
jaarresultaat te bestemmen van € 614.849.

Met de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2016 (AB 4 juli 2016) werd een 
begroot saldo voorzien van € 872.000. Wijzigingen bij de 1e bestuursrapportage 2016, met 
betrekking  tot  nominale  ontwikkeling,  actualisatie  MJIP,  meerkosten  ZVW  vrijwilligers  en 
wegvallen subsidie Speciaal Onderwijs, hebben uiteindelijk geleid tot een bijstelling van het 
begrotingssaldo naar een bedrag van € 227.000.
In oktober 2016 werd bij de 2e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 337.000. De 
resultaten die het rekeningresultaat bepalen zijn voor een groot deel incidenteel van aard. De 
structurele effecten zullen betrokken worden bij het opstellen van de Programmabegroting 
2018.  Dit wordt in paragraaf 5.2 van het verslag nader gespecificeerd. 

Jaarverslagen organisatie
Vorig jaar heeft de organisatie rond de zomer jaarverslagen gemaakt over de GGD en de 
brandweer. Dit jaar heeft de organisatie zich ingespannen om de organisatieverslagen gereed 
te hebben tegelijk met het bestuurlijke jaarverslag. De organisatieverslagen geven inzicht in 
de taakuitvoering van de VRK, onder andere aan de hand van interviews met medewerkers, 
bestuurders en partnerorganisaties. 

3 Achtergrondinformatie jaarverslag VRK:
In relatie tot het financieel resultaat 2016 moet op de volgende zaken worden geanticipeerd:

Huisvestingskosten kazernes 2016:
Eind  2013  heeft  de  VRK  een  aantal  kazernes  van  gemeenten  overgenomen.  Daarbij  is 
besloten  om  voor  alle  kazernes  te  streven  naar  een  eenzelfde  regime  voor  beheer  en 
onderhoud.
Het onderzoek om alle hiermee samenhangende aspecten in kaart te brengen is gaande. 
Conform de bestendige beleidslijnzijn diverse exploitatielasten over 2016  ad € 168.000 in de 
resultaten verwerkt.

Restantkredieten: 
Geadviseerd wordt aan het Algemeen Bestuur voor te stellen een bedrag van € 1.926.569 
aan restantkredieten over te hevelen naar 2017 cf. specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag. 
Dit betreffen met name investeringen, die in afrondende fase zijn. Deze  hebben geen  effect 
op inkoopcapaciteit, die benodigd is voor investeringen die voor 2017 gepland staan.

Het Nieuwe Werken (HNW): 
Bij de vaststelling van het Jaarverslag 2015 is besloten het budget voor het Nieuwe Werken 
ad € 246.000 over te hevelen naar 2016. Deze middelen waren benodigd om het oude 
meubilair op diverse locaties  te vervangen naar flex-meubilair. De verwachting was dat dit  
proces eind 2016 volledig doorlopen zou zijn, maar door een langere doorlooptijd van de 
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verhuizingen, is dit niet gelukt.
Voorgesteld word t het restantbedrag ad € 241.000 in het resultaat vrij te laten vallen. 
Aangezien het gaat om vervanging naar flex-meubilair op locaties waarvoor geen middelen 
voor  meubilair  zijn  overgedragen,  wordt  voorgesteld   de  investeringsjaarschijf  2017  te 
actualiseren via het MJIP 2018-2021 met een verhoging voor meubilair  ad € 241.000. 

De verhoging van de kapitaallasten ad € 33.000 zal als autonome ontwikkeling betrokken 
worden bij de programmabegroting 2018.
Hiermee wordt voldaan aan de gedragslijn uit het BBV dat al het meubilair behoort te worden 
geactiveerd.

Individueel Loopbaanbudget (ILB):
Van 2014 t/m 2016 hadden medewerkers recht op een individueel loopbaanbudget (ILB) van 
€ 500 per jaar. Deze regeling was onderdeel van cao afspraken en gemaakt om een verdere 
impuls te geven aan loopbaanbeleid en mobiliteit.
Het niet benutte deel van het ILB budget ad € 324.000 is onderdeel van het resultaat 2016. 

4 Consequenties en risico’s:

Resultaat en bestemmingen:

Op basis van bovenstaande weergave wordt voorgesteld het voordelig resultaat ad € 614.849 
toe te voegen aan de algemene reserve.

Herijking reservebeleid
Het bestuur heeft op 13 februari 2017 besloten tot een herijking van het reservebeleid. 
Hierbij is besloten dat als de reservepositie van de VRK boven het benodigde niveau uitkomt, 
het meerdere terugvloeit naar de gemeenten, tenzij het meerdere beneden een bandbreedte 
blijft van € 250.000. In het geval het reserveniveau meer dan € 250.000 lager ligt dan het 
benodigde niveau, dan volgt een  voorstel van het DB hoe – in eerste instantie binnen de 
bestaande  begrotingskaders  van  de  VRK  –  gekomen  wordt  tot  het  versterken  van  het 
reserveniveau.

Het  financiële  effect,  na  verwerking  van  het  jaarresultaat  en  bestemmingen,  op  de 
reservepositie is als volgt:
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Het  bedrag  van  €  442.071  stijgt  uit  boven  de  brandbreedte,  op  grond  waarvan  wordt 
voorgesteld  het positieve verschil  ten opzichte van de benodigde reserve terug te laten 
vloeien naar de regiogemeenten. 
De restitutie vindt plaats op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de 
lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).

Dit leidt tot de volgende verdeling per gemeente:

Advies commissie bedrijfsvoering (CBV)
Mede naar aanleiding van het advies van de commissie bedrijfsvoering aan de directie zal in 
2017 extra aandacht gegeven worden aan het budgetbeheer. Het bestuur onderschrijft de 
noodzaak om vooraf beleidsalternatieven te bespreken en tijdige transparantie te vergroten 
over  mogelijke  budgetoverschotten  en  tekorten.  Het  DB  heeft  er  wel  begrip  voor  de 
budgetoverschrijdingen  relatief  vaker  voorkomen  dan  bij  gemeenten.  De  VRK  moet  zijn 
begroting veel eerder opmaken dan gemeenten dat moeten doen. De voorspelbaarheid van 
uitgaven wordt daarmee kleiner. 
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5 Voorstel te nemen besluit:
1. Het DB te adviseren het ontwerp Jaarverslag 2016 voorlopig vast te stellen  
2. In te stemmen met de aanbieding aan de regiogemeenten met het verzoek om voor 

8 juni 2017 een zienswijze kenbaar te maken
3. Kennis te nemen van de organisatiejaarverslagen van GGD, brandweer en het sociaal 

jaarverslag. 
4. Aan het AB in juli 2017 voor te stellen:

a. Het voordelig jaarresultaat ad  € 614.849 toe te voegen aan de algemene 
reserve;

b. Op basis van de herijking reservebeleid een bedrag van € 442.071 terug te laten 
vloeien naar de regiogemeenten. verdeeld op basis van de bekostiging door de 
gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het 
inwoneraantal (25%).

5. Het AB voorstellen een bedrag van € 1.926.569 aan restantkredieten over te hevelen 
naar 2017 conform specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag.

6 Vervolgtraject:
12 april t/m 7  juni Zienswijzetraject regiogemeenten (gelijktijdige toezending stukken 

aan colleges en griffies). Tevens aanbieding ter informatie van de 
organisatiejaarverslagen. 

12 juni 2017 Dagelijks bestuur 
26 juni 2017 Bestuurscommissies
10 juli 2017 Vaststelling Algemeen Bestuur

7 Bijlage(n):
Ontwerp Jaarverslag 2016
Drie organisatiejaarverslagen (GGD, brandweer en sociaal jaarverslag).

In de vergadering genomen besluit:
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