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1. Inleiding 
Om goed beeld te houden op de financiële positie van de VRK, wordt ieder jaar bij het jaarverslag 
een interne financiële rapportage gevoegd. In deze financiële rapportage wordt het 
jaarrekeningresultaat in een historisch perspectief geplaatst. Daardoor bestaat goed zicht op waar de 
organisatie financieel staat en welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn geweest en hun 
schaduw vooruitwerpen naar het lopende en volgende boekjaar. 
Het jaar 2018 is geëindigd met een financieel resultaat van € 1.3 mln. positief.  Een bedrag van € 0.5 
mln. heeft betrekking op een eenmalige bijdrage van het ministerie van J&V als incidentele bijdrage 
uitwerkingskader meldkamer i.v.m. achterblijvende kosten. Het gaat dan in het bijzonder om kosten 
die er in 2019 en volgende jaren aankomen, maar gelet op het tijdstip van ontvangst volgens de 
verslaggevingsregels via het resultaat 2018 moeten lopen. Bij de jaarrekening wordt dan ook 
voorgesteld voor deze € 0.5 mln. een bestemmingsreserve in te stellen. 
Bij de 2e bestuursrapportage werd nog een resultaat geprognosticeerd van € 0.2 mln. Voor € 0,5 mln. 
is dit verschil te verklaren door de bovengenoemde eenmalige bijdrage. Het restant wordt in deze 
rapportage verklaard. 
 
Het is verheugend vast te stellen dat de jaarrekeningen sinds 2013 sluiten met een positief resultaat. 
Er is sprake van een gezonde financiële situatie. Los van de verklaring op budgetniveau, is dit ook een 
gevolg van een goed ontwikkeld kostenbewustzijn en verbeterd budgetbeheer. Dit leidt tot kosten 
efficiënt gedrag, zonder de doelen waarvoor de organisatie is gesteld uit het oog te verliezen.   
Aangetekend wordt dat het meerjarenbeeld voor de programmabegroting 2020-2023 onder druk 
lijkt te staan. Dat maakt het nodig om goed te kijken naar de positief structurele effecten, die uit de 
jaarrekening zijn op te maken en deze door te vertalen naar de begroting 2020 e.v., zodat in ieder 
geval voldaan wordt aan het principe “nieuw voor oud” om nieuwe – voor de maatschappelijke 
opgaven waarvoor de VRK staat noodzakelijke – ontwikkelingen mogelijk te maken.   

2. Inhoud rapportage 
In deze rapportage worden exploitatieresultaten over een aantal jaren tegen elkaar afgezet en 
opvallende zaken worden toegelicht. De vermogenspositie van de VRK wordt, aan de hand van een 
aantal relevante balansposten, waaronder investeringen en reserves, aan een beschouwing 
onderworpen.  
Specifiek wordt ingegaan op de begrotingsruimte, die nodig is om de programmabegroting 2020 
sluitend te maken. 
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3. Exploitatie 

3.1 Het jaarresultaat 2018 
Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage werd een voordelig saldo verwacht van € 237.000.  
Na opstelling van de jaarcijfers 2018 eindigt het boekjaar met een voordelig saldo van  
€ 1.334.506 ten opzichte van de begroting.  
In paragraaf 3.1.1. zijn de percentuele verschillen per sector en ten opzichte van de totale begroting 
in beeld gebracht en in paragraaf 3.1.2. is het jaarresultaat verdeeld naar onderwerp. 
In bijlage 1 worden de resultaten per programma nader toegelicht en daarnaast afgezet tegen de 
verwachting bij de 2e bestuursrapportage. 
 
In onderstaande grafiek zijn de resultaten per programma weergegeven. 
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3.1.1. Resultaat in percentages per programma en ten opzichte van de begroting 

 

 

3.1.2. Resultaat per onderwerp 

Om een eerste inzicht te verschaffen in de aard van de diverse voor- en nadelen zijn de resultaten uit 
de jaarrekening in onderstaande tabel geclusterd per onderwerp.  
 

 
 
 

Programma Resultaat % resultaat % begroting

Openbare Gezondheidszorg 107 8% 0,13%

Jeugdgezondheidszorg 90 7% 0,11%

Regionale Brandweerzorg:

- Meldkamer brandweer 231 17% 0,29%

- Brandweerzorg 182 14% 0,22%

Multidisciplinaire samenwerking: 0% 0,00%

- Veiligheidsbureau 33 2% 0,04%

- Opschaling meldkamer 17 1% 0,02%

- Projecten 330 25% 0,41%

Ambulancezorg:

- Meldkamer ambulance -93 -7% -0,11%

- Ambulancedienst 10 1% 0,01%

GHOR 109 8% 0,13%

Bevolkingszorg 64 5% 0,08%

Veiligheidshuis 0 0% 0,00%

Financiele middelen:

- Eenmalige uitkering uitwerkingskader 500 37% 0,62%

- Overig -154 -12% -0,19%

Interne Dienstverlening -92 -7% -0,11%

Totaal 1334 100% 1,65%

Voordelen Nadelen

Verval len versterkingsactivi tei ten 309 Personeelsverpl ichting 256

Onvoorzien 124 Hoger onderhoudskosten brandweer 150

Vri jva l  voorzieningen 58 Vakbekwaamheid 96

Exploi tatiekosten C2000 29 Kleine inventaris  brandweergebouwen 49

Sti jging vraag reizigersvaccinaties 98 Digi ta l i seren archief gebruiksvergunningen 53

Resultaat voorgaande jaren 61 Afkoop opleidingstra ject 113

Meningokokken 68 Personeelskosten a larmering ambulance 266

Lagere kapitaa l lasten MICK M&O 160 Strategietra ject 75

Boekwinst 110 AVG 50

Uitkering verzekeringen 154 Advieskosten juridisch tra ject 47

Vri jwi l l igersvergoeding 176 ISO-certi ficering 37

Opleidingen brandweer 143 Overige budgetten Interne dienstverlening 110

Voordeel  aandeel  MICK M&O op MKA 75 Nagekomen lasten voorgaande jaren 64

Hogere vergoeding RAV MKA 99 Achtergebleven inkomsten TBC 56

Informatiemanagement 40 Nadeel  BCT i .v.m. indexeringverschi l 49

Diversen Vei l igheidsbureau 33

Bevolkingszorg 64 1471

Vacatureruimte 133

ICT 48

Huisvesting 83

Financieringsresultaat 79

Projecten gezondheidsbevordering 120

Eenmal ige ui tkering ui twerkingskader meldkamer 500

2764

Diversen 41

Resultaat 1334
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3.1.3. Analyse t.o.v. 2e berap 

In bijlage 1 is een toelichting op de afzonderlijke resultaten opgenomen. Daarnaast wordt ook 
ingegaan op de vraag waarom resultaten nog niet bekend waren bij de 2e berap, en of er sprake is 
van structurele effecten. 
Het beeld dat ontstaat sluit naadloos aan bij de conclusies van de eerdere uitgevoerde analyses. 
Rode draad is het planningsoptimisme en de angst om budget kwijt te raken zonder het overzicht te 
hebben wat dit precies betekent. Dat laatste met name bevestigt dat de “kramp” nog niet helemaal 
uit de organisatie is. 
 
Er zijn ook situaties ontstaan, die bij de 2e bestuursrapportage nog niet bekend waren of waarover 
nog geen duidelijkheid was. Als voorbeeld niet benodigde kapitaallasten kader meldkamer van  
€ 285.000. Aangezien geen goed beeld bestond over de financiële situatie na samenvoeging van de 
meldkamer, mede in relatie tot de besparingsopdracht, was het aanvankelijk de bedoeling alle 
budgetten rondom meldkamer te bevriezen. Uiteindelijk is dit bedrag verwerkt in de diverse 
resultaten van het meldkamerdomein en wordt gelet hierop een dotatie aan de voorziening 
besparingsopdracht meldkamer NH van € 200.000 voorgesteld. 

3.1.4. Specifiek voor 2018 

 
In 2018 is over het lopende begrotingsjaar – conform de afspraak die geldt als het gewogen 
indexcijfer hoger uitvalt dan 1% - een aanvullend bedrag aan prijscompensatie toegekend. Afgelopen 
jaren bleef een prijsbijstelling in het lopende begrotingsjaar onder het afgesproken niveau; was er 
negatieve prijsbijstelling of is er voor gekozen dit binnen eigen begroting op te vangen  
 
De toedeling van de prijscompensatie 2018, op basis van % x kostenbudgetten, is als volgt 
toegekend. (Brandweer nog de oude sectornamen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijlabels Som van Bedrag

BRW Algemeen 230.300

BRW Preparatie & Nazorg 5.200

BRW Proactie & Preventie 17.600

Directie 11.000

Facilitair Bedrijf 93.300

FB Huisvesting 15.000

Holdingstaf 7.300

Jeugdgezondheidszorg 31.300

MICK 11.400

Preventie, Advies & Crisisondersteuning 71.500

Veiligheidsbureau Kennemerland 21.100

Eindtotaal 515.000



 
Analyse intern Jaarrekening 2018 

7 
 

 
 
Verloop prijscompensatie 2009-2019  
 

 

3.2 Jaarresultaten meerjarig 

3.2.1. Ontwikkelingen begroting 

Om inzicht te hebben over de jaarresultaten van afgelopen jaren is het ook van belang om te kijken 
naar de ontwikkelingen op het niveau van de begroting. 
 
In onderstaande tabel is de hoogte van de begroting vanaf 2009 zichtbaar gemaakt.  
Ondanks de verhoging van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van nominale ontwikkelingen of 
specifieke budgetoverdrachten is het begrotingsvolume vanaf 2009 t/m 2017 slechts gestegen met  
€ 249.000. Deze relatief bescheiden toename is met name een gevolg van in tussenliggende jaren 
besloten bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen waartoe is besloten zijn inmiddels geheel 
geconcretiseerd. 
Met name vanwege de extra gestegen loon- en prijscompensatie is de begroting 2018 ten opzichte 
van 2017 toegenomen met 4.1 mln. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
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3.2.2. Begrotingssaldo en jaarresultaten voorgaande jaren 

 

Het begrotingssaldo is met ingang van 2014 met name ontstaan door onder uitputting op 
kapitaallasten.  
Diverse autonome ontwikkelingen en nieuw en versterkt beleid zijn de afgelopen jaren gedekt 
binnen de eigen begrotingsruimte. Als gevolg hiervan is het begrotingssaldo inmiddels afgenomen tot  
€ 12.000 in 2018.  
 
In bovenstaande grafiek zijn de verwachte resultaten op basis van begroting saldo en de werkelijke 
resultaten van de afgelopen 10 jaar weergegeven. Zoals in hoofdstuk 3.2.1 vermeld heeft de 
organisatie afgelopen jaren diverse taakstellingen opgelegd gekregen, efficiencymaatregeling 
genomen en zijn diverse ontwikkelingen uit eigen begroting bekostigd. Niettegenstaande dat konden 
de jaarrekeningen met substantieel voordelige resultaten worden afgesloten. Dit feit is geanalyseerd. 
 
In onderstaande tabel zijn de jaarresultaten vanaf 2012 gespecificeerd per programma. Het jaar 2012 
is als uitgangspunt gekozen omdat sindsdien een redelijke vergelijking tussen programma’s is op te 
stellen. 
Vanwege vernieuwing BBV zijn sinds 2017 nieuwe programma’s toegevoegd, zoals 
Jeugdgezondheidszorg en Bevolkingszorg. Alle overhead (bijvoorbeeld leidinggevenden primair 
proces) is uit de programma’s gehaald en overgebracht naar een nieuw programma Interne 
Dienstverlening.  
 

 
 
Het voordelig saldo bij programma Brandweer is gesplitst weergegeven, omdat dit afgelopen jaren 
grotendeels bestond uit het voordeel op kapitaallasten. Een aantal jaren is terughoudend met 
investeringen op nieuw materieel omgegaan, omdat eerst is onderzocht wat werkelijk nodig was.  
Inmiddels beschikt de brandweer over een realistisch investeringsplan en is vervanging van 
voertuigen en materieel in gang gezet.  
  

-4.000
-3.000
-2.000
-1.000

0
1.000
2.000
3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Begrotingsaldo

Jaarresultaat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Openbare Gezondheidszorg -146 -8 13 -175 223 -141 107

Jeugdgezondheidszorg 134 90

Brandweerzorg 857 457 772 58 -20 333 410

Brandweerzorg, aandeel kapitaallasten 217 591 537 935 636

Ambulancezorg 34 -841 173 16 20 -59 -83

GHOR 14 3 83 54 216 -30 110

Multidisciplinaire Samenwerking 742 711 148 689 526 492 383

Financiele middelen -462 184 -631 -986 198 347

Interne dienstverlening 405 -93

Bevolkingszorg 85 64

Veiligheidshuis 0 0 0 0

Exploitatieresultaat 1.718 451 1.910 946 615 1.417 1.335
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Sinds 2014 is het voordeel op kapitaallasten onderdeel van het voordelig begroting saldo. Met ingang 
van 2017 is dit voordeel ook uit de programma’s gehaald en centraal begroot.  
Het resultaat 2018 is aanzienlijk beïnvloed door de eind 2018 ontvangen eenmalige uitkering als 
gevolg van uitwerkingskader meldkamer achterblijvende kosten van € 500.000.  
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3.2.3. Trend jaarresultaten 

 
Op basis van de jaarrekeningen van de afgelopen 7 jaar is gekeken of een structureel beeld te zien is 
op afzonderlijke resultaten. Dit is soms lastig in te schatten, omdat de toelichtingen en 
omschrijvingen per jaar kunnen verschillen en daardoor het risico bestaat appels met peren te 
vergelijken. Een aantal terugkerende resultaten zijn in onderstaande tabel gepresenteerd en daarbij 
is aangegeven hoe inmiddels met eventuele structurele effecten is omgegaan. 
 

  

( * € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Structureel effect?

Voordeel kapitaallasten PA&C 40 30 48 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Seksuele gezondheid 19 18 50 32 nee

Reizigersvaccinatie -102 98 nee

Brede Centrale Toegang 18 -14 -42

Technische hygienezorg 64 188 -3 -49 nee

Basispakket 4-18 41 42

Digitaal dossier -22 59 -12 nee

Alarmering brandweer 221 167 108 44 35 128 231 relatie meldkamer

Repressie:  koude taken 541 75 -157 -99 -156 nee

Repressie: warme taken -478 -199 450 15 -151 168 360 deels structureel 

Exploitatiekosten beveiliging C2000 29 29 nee, relatie met vertraging C2000

Risicobeheersing 460 283 107 85 147 -74 Voordelen reeds ingezet

Voordeel kapitaallasten  brandweer 217 591 537 935 636 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Projecten 95 166 79 34 65 112 48 herzien notitie herijking 

versterkingsactiviteitenAmbulancezorg -380 8 40 14 10

Alarmering ambulance -12 0 -60 -92

Operationele activiteiten 14 40 19 146 -30 43 nee

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) 

GHOR

31 66 25 nee

voordeel kapitaallasten GHOR 3 43 35 4 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Producten VBK 174 304 57 390 67 102 46 begroting per 2018 op orde gebracht en 

geen structurele voordelen

RCC Schiphol -41 24 46 47 -13

Versterkingsgelden politie 0 0 116 265 265 140 herzien notitie herijking 

versterkingsactiviteitenMultidisciplinaire 

informatievoorziening (MIV)

0 9 17 68 72 met ingang van 2019 onderdeel IM 

begrotingAuditteam 219 210 -5 0 11 69 12 herzien notitie herijking 

versterkingsactiviteitenKwaliteitsverbetering MICK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      109 -4 43 169 116 herzien notitie herijking 

versterkingsactiviteitenOpschaling meldkamer -35 -23 -30 -160 17 begroting op orde

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) 

bevolkingszorg

39 12 131 56 50 64 nee, herschikking binnen begroting

Facilitair Bedrijf : Personeelskosten 239 52 67 nee

ICT -203 -379 -377 53 48 nee

Digitalisering en informatie-

management

227 52 -26 nee

Facilitair Bedrijf : Overige budgetten -90 5 110

Kapitaallasten Huisvesting 0 177 179 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Huisvesting Zijlweg en Spaarnepoort 

en OZB 2015

-525 71 42 -73

Bestuurszaken en 

bestuursondersteuning

150 260 24 78 72 -191

Personeelskosten primair proces 155 34 nee

Renteresultaat -32 143 305 85 50 78 structureel effect verwerkt in begroting. 

Incidenteel voordeel door compensatie 

rentederving meldkamer

Onvoorzien 0 124 64 96 124 afhankelijk aanspraak op onvoorzien

Extra ontvangst  BDUR 46 59 structureel effect verwerkt in begroting

Personeelsverplichting, vrijval 223 48 nee

Personeelsverplichting 255 -186 -392 -292 -289 -340 afhankelijk van dossiers
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3.3  Vooruitblik 2019 e.v. 
 
De positieve jaarrekeningresultaten van afgelopen jaren laten een tegenstrijdig beeld zien ten 
opzichte van het begrote meerjarenbeeld. Op basis van het begrotingssaldo programmabegroting 
2019 en nominale en autonome ontwikkelingen 2019-2023 sluit de programmabegroting 2020 op 
alle jaren met een negatief begroting saldo. 
Voor 2019 speelt een aantal specifieke zaken te weten: 
- De bijstelling van de loon-en prijsindexering bedraagt minder dan 1% waardoor deze, cf. afspraak, 

door de VRK zelf gedekt moet worden en niet leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage. 
Totaalbedrag € 301.000. 

- De rijksbijdrage 2019 e.v. (voorheen BDUR) is lager vastgesteld dan waar bij de 
programmabegroting 2019 rekening mee is gehouden. Totaal structureel nadeel € 74.000. 

Daartegenover staat een voordeel van € 368.000 als gevolg van de actualisatie van het MJIP 2020-
2023. De effecten voor 2019 zullen worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2019. 
Inmiddels kan door het nemen van interne maatregelen de programmabegroting 2020-2023 voor de 
komende jaren sluitend worden gepresenteerd. 
 

3.3.1. Jaarlijks te detailleren budgetten  

 
In de begroting 2019 en verder is een aantal budgetten opgenomen waarvan de bestedingen in het 
jaarplan en jaarbudget in detail worden vastgelegd. 
 
Informatiemanagement (IM-begroting) 
Voor de IM-middelen is een meerjarige begroting opgesteld. In deze begroting is rekening gehouden 
met een ‘aanjaagbudget’ voor nader in te vullen projecten.  
Dit aanjaagbudget bedraagt voor 2020 € 296.250 en loopt de jaren daarop van € 477.000 tot 
uiteindelijk € 517.000. Jaarlijks zal deze begroting door het DT met concrete projecten worden 
vastgesteld. Gezien de noodzaak tot investeringen in ICT verbeteringen is de vraag of een 
aanjaagbudget van op termijn € 500.000 de juiste afweging is of dat hier voor een deel dekking 
gevonden kan worden voor de noodzakelijke investeringen in verdere flexibele werkplek 
digitalisering en beveiligingsmaatregelen tegen cybercriminaliteit. 
 
Flexibel budget voor nieuwe risico’s  
Tijdens de herijking versterkingsactiviteiten is gebleken dat aan een aantal budgetten geen 
voldoende concreet bestedingsplan meer ten grondslag lag. In plaats daarvan is besloten een flexibel 
budget voor nieuwe risico’s (zoals terrorisme en terrorismegevolgbestrijding) te vormen. 
Dit budget bedraagt structureel € 309.000 en wordt op jaarplanbasis ingevuld. 

3.4 Conclusies 
Uit de analyse 2018 is niet voldoende concreet aan te wijzen dat c.q. waar er structureel te veel 
middelen aan producten van de VRK zijn toegewezen. Veel van de geanalyseerde afwijkingen zijn 
incidenteel van aard. Wel kan worden geconcludeerd dat er overall kennelijk enige ruimte in de 
begroting zit en dat hier beperkt nieuw beleid uit zou kunnen worden gefinancierd. 
De herijking op de versterkingsactiviteiten heeft een deel van de schijnbaar structurele resultaten 
van afgelopen jaren verklaard en deze worden via de programmabegroting opnieuw ingezet. Ook de 
terugkerende resultaten op het kader kapitaallasten zijn inmiddels door het begroten van de 
werkelijk berekende kapitaallasten verwerkt in het begrotingssaldo. 
Daarnaast is, parallel aan de reorganisatie van de brandweer, de werkbegroting van de brandweer 
opnieuw opgebouwd en zijn verschillen op onderdelen herverdeeld in de nieuwe begroting.  
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Ook de begroting van het Veiligheidsbureau is in 2017 volledig nieuw opgebouwd waardoor betere 
sturing mogelijk is. 
Opmerkelijk is waarom er dan toch een aanzienlijk jaarresultaat overblijft terwijl er bij de 2e 
bestuursrapportage vanuit werd gegaan dat budgetten nagenoeg geheel besteed zouden gaan 
worden. 
Enerzijds heeft dit te maken met het eerdergenoemde planningsoptimisme maar daarnaast zou het 
ook helpen om extra energie te steken in het actiever wegwijs maken van de managers in het 
financieel systeem en het voor hun ontwikkelen van een klantvriendelijk dashboard.  
Dit bevordert dat managers zelf meer betrokken raken bij het monitoren van hun budgetten en zich 
zodoende minder afhankelijk maken van hun financieel adviseurs. Dit sluit ook aan bij de beleving en 
het advies uit de notitie budgetbeheer zoals in oktober in het DT+ besproken. 
De eerdergenoemde extra prijscompensatie die in juli aan de budgetten is toegevoegd heeft 
waarschijnlijk een latere doorwerking omdat er in z’n algemeenheid bij de VRK wordt gewerkt met 
meerjarige contracten.  
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4. Balans 
Het uitgangspunt van deze rapportage is de balans uit de jaarrekening 2018. 
Deze balans wordt per onderdeel toegelicht met daarbij een beschrijving van relevante 
ontwikkelingen vanaf 2013. 
 

 

 

 

 

 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2017 31-12-2018

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa: 0 0 Algemene reserve 1.689 1.824

Bedrijfsgebouwen 18.192 17.366 Bestemmingsreserves 173 187

Vervoersmiddelen 7.737 11.031 Totaal reserves 1.862 2.011

Machines, apparaten en intstallaties 3.411 2.972 Saldo Jaarrekening 1.517 1.347

Overig 2.708 2.369

Totaal 32.048 33.738 Totaal eigen vermogen 3.379 3.358

Activa in ontwikkeling VRK 626 457

Activa in ontwikkeling nieuwbouw LMO 2.943 3.671

Totaal 35.617 37.866

Activa in ontwikkeling LMO ICT 38 652 Voorzieningen 2.186 2.739

Totaal vaste activa 35.655 38.518 Totaal voorzieningen 2.186 2.739

Vlottende activa 0 0

Voorraad 19 28 Langlopende leningen 29.279 27.036

Totaal vlottende activa 19 28 Totaal langlopende schulden 29.279 27.036

0 0

Vorderingen Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen 1.119 1.821 Kasgeldleningen o/g 20 29

Rek. courant niet financ.instellingen 1.615 1.919 Transitoria overig 3.186 4.546

Overige vorderingen 231 208 Overige schulden 5.318 5.942

Uitzettingen met een rentetyp. 

Looptijd < 1jr 2.965 3.948

Transitoria overig 2.829 2.461 Rekening courant BNG 0 1.320

Overlopende activa 2.829 2.461

Liquide middelen 1.900 15 Totaal vlottende passiva 8.524 11.837

Totaal ACTIVA 43.368 44.970 Totaal PASSIVA 43.368 44.970
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4.1 Vaste activa 

 

In de tabel is het verloop van de boekwaardes over de periode 2012-2018 weergegeven. De extra 
toename van 2012 naar 2013 is veroorzaakt door de overname van de 5 kazernes en de toename van 
2013 naar 2014 komt door de overname van kazerne Zijlweg. 
In 2018 is door de VRK voor een bedrag van € 5,4 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste 
posten: 
Brandweermaterieel: € 4.766.710 

 Tien tankautospuiten incl. bepakking (€ 3.633.784) 

 (Piket)voertuigen (€ 129.200) 

 Twee Duinvoertuigen (€ 126.793) 

 Dienstvoertuigen (€ 128.267) 

 Personenbussen (€ 224.749) 

 Duikmateriaal (€ 275.625) 

 Haakarmbak ademlucht incl. inventaris (€ 126.215) 

 Diversen (€ 94.959) 
Ambulancezorg: € 85.230 
Veiligheidsbureau: € 186.453 

 (Piket)voertuigen (€ 159.243) 

 Diversen (€ 27.210) 
Interne Dienstverlening: € 371.863 

 Meubilair (€ 68.197) 

 ICT (€ 303.666) 
 
Volume Investeringskredieten en door te schuiven restantkredieten 
 

 
 
Bovenstaande tabel geeft de hoogte van het doorschuiven van restantkredieten naar het volgende 
jaar weer.  Bij het actualiseren van het MJIP geven wij aan dat er gemiddeld 2.5 mln. wordt 
doorgeschoven naar volgend jaar. De praktijk is dat afgelopen twee jaar dit fors hoger ligt. 
De reeks laat zien dat de uitvoering van de investeringen nog steeds afhankelijk is van diverse 
factoren zoals doorlooptijd aanbestedingen, interne capaciteit ed.  De uitschieter in 2015 werd 
veroorzaakt door specifieke oorzaken als de bouw van de centrale ademluchtwerkplaats, het 
uitrollen over twee jaar van een nieuwe voorraad ademluchttoestellen en maskers, het einde jaar 
beschikbaar komen van een krediet voor investeringen in het kader van arbeidshygiëne en een 
vertraagd project in kader van aanschaf MDT’s. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijfsgebouwen 6.646 14.957 19.886 19.144 19.277 18.192 17.366

Vervoersmiddelen 7.818 7.534 7.953 7.506 7.788 7.737 11.031

Machines, apparatuur en installaties 3.509 3.746 3.066 3.785 3.952 3.411 2.972

Overige materiële vaste activa 1.596 1.750 2.489 1.945 1.979 2.708 2.370

Boekwaarde 19.569 27.987 33.394 32.380 32.996 32.048 33.739

In ontwikkeling 3 322 22 439 115 3.570 4.779

Totaal 19.572 28.309 33.416 32.819 33.111 35.618 38.518

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kredieten 6.223 9.273 8.342 6.546 17.121 15.370

Restantkredieten 2.326 3.286 4.874 1.926 9.113 8.277

Percentage 37% 35% 58% 29% 53% 54%
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De forse uitschieter in 2017 werd veroorzaakt doordat er tien tankautospuiten zijn aangeschaft, die 
een jaar later in 2018 werden afgeleverd.  
Ook in 2018 hebben een aantal vertragingen geleid tot het doorschuiven van een groot bedrag aan 
restantkrediet. De grootste worden hieronder toegelicht. 

 De geplande aanschaf van een aantal voertuigen bij de brandweer is, zoals al verwacht bij de 2e 
bestuursrapportage 2018, door vertraging bij de aanbesteding doorgeschoven naar 2019 
respectievelijk 2020. Totaalbedrag € 2.2 mln. 

 De geplande bouwkundige maatregelen in brandweergarages in het kader van beveiliging C2000 
en puntafzuiging € 768.400 die gepland stonden voor 2017 zullen uiteindelijk pas in 2019 tot 
uitvoer komen. 

 Het project herinrichting terrein Zijlweg heeft een flinke tegenslag te verduren gekregen. Er is een 
vervuiling met PFOS (waarschijnlijk door gebruik blusschuim) in de bodem geconstateerd. 
Hierdoor is de start van de uitvoering vertraagd. Een deel van het herbestratingswerk is wel al 
aanbesteed en gegund, maar kan door de vervuiling nog niet uitgevoerd worden. De planning 
voor voltooiing verschuift hierdoor door naar op z’n vroegst einde 2019. Door te schuiven bedrag 
€ 1.6 mln. 

 De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het 
meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw 
kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke 
meldkamer kan worden ontmanteld. De verwachting is dat de ingebruikname medio mei 2019 zal 
plaatsvinden. Hierna zal het resterende krediet tot uitvoering komen. 

 Eind 2017 is een krediet van € 1.043.185 beschikbaar gesteld voor de ICT van de nieuwe 
meldkamer. Deze zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer 
Noord-Holland. Het door te schuiven bedrag van 2018 naar 2019 bedraagt € 391.029. 

 
Verdeling bezit VRK per onderdeel: 
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In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle VRK-locaties met, indien van toepassing, de 
bijbehorende boekwaarde die aansluit op de balans. 
 

De VRK bezit voor 11 mln. aan vervoersmiddelen. Hieronder staan deze per sector gespecificeerd: 

 
 

4.2 Liquiditeit 

 
Bovenstaande tabel geeft het meerjarig verloop van de liquide middelen weer.  
Eind 2018 bedroeg het saldo van de bankrekeningen € 1.320 mln. negatief. In plaats van het 
aantrekken van een geldlening, is gebruikgemaakt van kort vreemd vermogen.  
De VRK heeft bij de BNG een kredietfaciliteit van maximaal € 5.5 mln.  
  
De jaren 2015-2017 tonen per balansdatum een hoog bedrag aan kasmiddelen. Dit betreft met name 
het saldo van de kas Hoofddorp waar de inkomsten vanuit de reizigersvaccinatie geboekt worden. 
Deze bedragen worden periodiek afgestort naar de bank. Daarnaast betreft het kasuitgaven waarvan 
de achterliggende stukken nog niet binnen zijn per balansdatum en hierdoor nog niet functioneel 
geboekt kunnen worden. Door het verder in de bedrijfsvoering integreren van digitale 
betalingsvormen wordt de aanwezigheid van kasgeld afgebouwd. 
  

Brandweer FB VBK AZ MICK PAC Bev.zorg JGZ Totaal

Tankautospuiten Stedelijk 27 27

Tankautospuit terreinvaardig 4 4

Tankautospuit voorlichting 1 1

Redvoertuigen 5 5

Hulpverleningsvoertuigen 2 2

Waterwagens 4 4

Waterongevallenvoertuig 3 3

Snel inzetbaar voertuig IBGS 1 1

Haakarmchassis 8 8

Haakarmbak 9 9

Dienstvoertuigen 32 6 2 12 1 1 54

Dienstvoertuigen elektrisch 1 1

Personenbussen 18 18

Piketvoertuigen 9 6 1 4 20

Fietsen 14 14

Scooters 6 6

Duinvoertuigen 4 4

Heftruck 3 3

Ambulances 8 8

Motorambulance 1 1

Voertuig logistiek 3 3

Rapid responser 1 1

Boot plus trailer 3 3

Voertuig technische dienst 2 2

Motorspuitaanhangers 9 9

Liquide middelen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kas 3 3 7 28 25 34 15

Bank 4.606 28 837 535 -3.245 1.865 -1.320

4.609 31 844 563 -3.220 1.899 -1.305
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4.2.1. Doorlooptijd facturen 

Facturen worden door de VRK doorgaans binnen 30 dagen betaald. De actuele doorlooptijd bedraagt 
momenteel 19.2 dagen. Dit lijkt goed in de pas te lopen met wat maatschappelijk gangbaar en 
gewenst is. Een vergelijking over meerdere jaren is vanuit het financieel systeem (nog) niet 
beschikbaar. 
 

 

4.3 Eigen vermogen  

 

4.3.1 Algemene reserve 

De hoogte van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2018 € 1.8 mln. Dit is exclusief de 
resultaatbestemmingen en eventuele teruggave naar gemeente (zie 3.1.3) waar op een later 
moment nog over besloten moet worden.  
T/m 2015 werd als norm 5% van de begroting (3,8 mln.) als gewenst eigen vermogen gehanteerd. 
Daar is in de periode 2010 – 2014 geleidelijk naar toegegroeid. Sinds 2016 is het beleid gewijzigd en 
wordt een ratio gehanteerd van 0,7 op het volume van de risico’s, waarbij onvoorzien als onderdeel 
van de weerstandspositie wordt beschouwd. Dat heeft geleid tot het terugvloeien van reserves naar 
de gemeenten. 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Algemene reserve 1.285 3.001 2.163 2.795 2.811 1.689 1.824

Bestemmingsreserve 319 239 1.276 984 347 173 187

Aandeel IKB -1.295

Te bestemmen resultaat 2018 615 1.517 1.347

Terugvloeiing gemeenten -442 -1.316

Eigen vermogen 1.604 3.240 3.439 3.779 2.036 2.063 3.358
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4.3.2 Bestemmingsreserves 

Een bestemmingsreserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en wordt ingesteld door een 
besluit van het algemeen bestuur. 
Per 2018 beschikt de VRK over drie bestemmingsreserves. 

1. De bestemmingsreserve Vernieuwing preventiecontrole is bestemd voor kosten, die 
voortvloeien uit de implementatie van de Nieuwe Toezichtmethodiek (NTM).  Deze 
methodiek betreft de nieuwe werkwijze voor het uitvoeren van brandpreventiecontroles, 
waarbij ondernemers en beheerders van gebouwen zelf voor de controle worden 
ingeschakeld bij de brandweer. Deze reserve zal in 2019 aflopen. 

2. Onderdeel van de reservepositie is de bestemmingsreserve van het Veiligheidshuis van  
€ 32.000. Deze reserve vormt geen onderdeel van de weerstandspositie van de VRK.  

3. Uit oogpunt van goed werkgeverschap krijgen oudere medewerkers de mogelijkheid 
geboden minder te gaan werken. Het inkomensverlies dat daarmee samenhangt, wordt 
gedeeltelijk gecompenseerd. Daardoor wordt financiële ruimte gecreëerd, die het mogelijk 
maakt jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 
2017 een bestemmingsreserve gevormd, zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn 
ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven. 

 
In bijlage 1 is het verloop van de bestemmingsreserves over de jaren 2012-2018 opgenomen. 

4.3.3 Reservepositie 

In januari 2017 is besloten het reservebeleid te herijken. Het beleid steunt op twee denklijnen, 
namelijk dat enerzijds de noodzaak van het aanhouden van een reserve niet nodig is, omdat 
gemeenten de (belangrijkste) risicodragers zijn en zij in beginsel verantwoordelijk zijn een 
weerstandsvermogen in stand te houden. Daartegenover is het praktisch dat de VRK zelf risico’s kan 
opvangen. Het huidige beleid houdt in dat een reserve wordt aangehouden ter grootte van € 1,8 
miljoen, horende bij het huidige risicoprofiel van € 3.4 mln. De hoogte ligt daarmee ongeveer in het 
midden van de verschillende gemeentelijke opvattingen. 
Per ultimo 2018 bedragen de reserves een bedrag van € 1.979 mln. Onderdeel van de reservepositie 
is de bestemmingsreserve van het Veiligheidshuis ad € 32.000. Deze reserve vormt echter geen 
onderdeel van de weerstandspositie van de VRK. Met de vaststelling van het Jaarverslag 2018 wordt 
bepaald welk deel van het resultaat wordt bestemd in de (bestemmings)reserve en wat eventueel 
terugvloeit naar de gemeenten. 

4.3.4  Voorzieningen 

Definitie: 
Voorzieningen worden ingesteld voor een specifiek doel. Ter onderbouwing dient een (beheers)plan 
opgesteld te worden. De voorziening kan alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor zij is 
ingesteld. Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen, die als vreemd 
vermogen zijn aan te merken, omdat deze gelden niet vrij beschikbaar zijn. Er staat namelijk altijd 
een verplichting of een kwantificeerbaar risico tegenover. 
 
Verschil tussen een bestemmingsreserve en een voorziening 
Een bestemmingsreserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en wordt ingesteld door een 
besluit van het bestuur met als doel om middelen te reserveren voor een bepaald doel. Een 
voorziening maakt onderdeel uit van het vreemd vermogen en is gevormd door het nemen van een 
last.  
Het BBV legt het onderscheid tussen (bestemmings)reserves en voorzieningen bij de mogelijkheid 
dat het bestuur de bestemming kan wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er 
sprake van een (bestemmings)reserve; zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening.  
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In bovenstaande tabel is het verloop zichtbaar van de hoogte van de voorzieningen over de jaren 
2012 t/m 2018. De hoogte van de voorzieningen is in 2018 met € 1.371.000 toegenomen. Bij de 
jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2e loopbaanbeleid 
van € 818.000. Deze middelen werden voorheen verantwoord op de balans onder toekomstige 
verplichtingen. 
 
De grootste oorzaken zijn: 

- Verhoging voorziening kleding € 134.000 
In afwachting van het landelijke kledingbeleid wordt alleen hoognodig kleding aangeschaft. 
Nadat duidelijkheid is over het landelijke kledingbeleid, kan een nieuw bestedingsplan 
worden opgesteld. 

- Toename voorziening personele knelpunten € 204.000 
De toename betreft een reservering voor 6 dossiers. 

- Minder onttrekking aan de voorziening onderhoud Zijlweg als gevolg van doorschuiven van 
onderhoudswerkzaamheden met € 158.000 
Door capaciteitsgebrek zijn onderhoudswerkzaamheden aan de Zijlweg achtergebleven. Dit 
zal in de periode 2019/2020 worden ingehaald. 

- Toename onderhoudsvoorziening MICK € 83.000 
In afwachting van de afronding van de verbouwing van het meldkamer gebouw vindt 
nauwelijks tot geen onderhoud plaats. Na ingebruikname zal een nieuw MJOP worden 
opgesteld en zal beoordeeld worden of de hoogte van de voorziening toereikend is voor het 
benodigde onderhoud. 

- Toevoeging voorziening Gezondheidsmonitor IJmond van € 19.000. 
Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake 
van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie 
vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich 
slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de 
financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele 
budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, 
om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten. 
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- Voorziening 2e loopbaanbeleid Brandweer € 818.000 
Deze verplichting is gevormd voor het 2e loopbaanbeleid voor beroepspersoneel van de 
brandweer en wordt bekostigd door de drie gemeenten van herkomst (Haarlem, 
Haarlemmermeer en Velsen). Haarlem en Velsen hebben de totale inbreng ingelegd, 
Haarlemmermeer betaalt de bijdrage gespreid t/m 2024. 
De uitgaven liggen achter op het oorspronkelijke bestedingsplan dat hieraan ten grondslag 
ligt. Om een beeld te krijgen van de besteding over komende jaren zal een nieuw 
bestedingsplan opgesteld moeten worden waarin de effecten van het herziene FLO-beleid 
meegenomen worden. 

 
In bijlage 1 is gedetailleerd het verloop van de voorzieningen over de jaren 2012-2018 opgenomen. 

4.4 (Vaste) Schuldpositie 

 

In 2018 zijn geen leningen aangetrokken, maar is gebruik gemaakt van eigen middelen.  
Per juli 2019 loopt een in 2009 afgesloten lening van € 8 mln. af. Verwacht wordt dat in het eerste 
kwartaal van 2019 een nieuwe lening afgesloten zal worden.  
In 2019 zal meer ingezet worden op treasurybeheer en zal ieder kwartaal een uitgebreide 
liquiditeitsprognose opgesteld worden, waardoor meer inzicht in de kasstromen ontstaat. 
 
In onderstaande tabel is het gemiddelde renteverloop van de geldleningen over afgelopen jaren in 
beeld gebracht.  
 

 
 
 

Langlopende 

leningen

Oorspronkelijk 

bedrag

Rente-

percentage

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40.102078 4.500 4,49 4.022 3.909 3.796 3.684 3.572 3.459 3.347

40.102079 3.000 4,35 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

40.102080 6.500 4,45 5.688 5.525 5.363 5.200 5.037 4.875 4.713

40.104410 8.000 3,76 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800

40.104411 4.000 3,40 4.000 4.000 0 0 0

40.109273 3.000 0,49 2.625 1.125 0

40.109561 3.420 1,54 3.420 3.249 3.078 2.907 2.736

40.108888 4.000 3,29 4.000 3.840 3.680 3.520 3.360 3.200

40.111037 4.000 0,65 3.978 3.546

40.111558 6.100 0,84 6.100 5.693

22.310 25.234 26.044 23.138 20.607 29.279 27.035

0

1

2

3

4

5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gemiddelde rente leningen
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4.5 Toekomstige verplichtingen 
Onder kortlopende schulden op de balans heeft de VRK een aantal toekomstige verplichtingen 
opgenomen (zie specificatie in de bijlage). Begrippen als een voorziening of een toekomstige 
verplichting worden nogal eens met elkaar verward. De VRK  hanteert het principe dat een 
toekomstige verplichting gevormd wordt door middelen van derden en zo nodig aan deze derde 
terugbetaald zou moeten worden of indien, zoals bij subsidies, het gaat om specifieke projecten, die 
niet altijd binnen één boekjaar afgerond zijn.  
 

 
 
In bovenstaande grafiek is het verloop over de diverse jaren zichtbaar. Kengetallen 
Sinds de vernieuwing BBV is de VRK vanaf 2015 verplicht om kengetallen in het Jaarverslag op te 
nemen die informatie geven over de solvabiliteit en de netto schuldquote.  
In het kader van deze analyse zijn deze kengetallen over de jaren 2012-2018 ter vergelijking 
opgenomen. De VRK heeft geen eigen norm vastgesteld waar tegen de percentages afgezet worden 
en daarom wordt de VNG-norm gebruikt ter vergelijking. 
 
Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRK in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de 
organisatie. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. 
Het percentage is na 2015 gedaald als gevolg van de beleidswijziging rondom het reservebeleid. 
Hierdoor is het eigen vermogen van de VRK namelijk afgenomen.  
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Netto schuldquote 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het 
geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. 
Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en 
daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote is sinds 2012 opgelopen naar 43% maar 
blijft nog steeds ruim onder dit gestelde maximum.  
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Bijlage 1: Analyse jaarresultaten en afwijking t.o.v. 2e bestuursrapportage 
Programma Openbare Gezondheidszorg 

Infectieziektebestrijding 

2e berap:                         € 0  

Jaarrekeningresultaat  € 19.000 voordeel 

Analyse: Voordeel ontstaan door lagere kosten op team IZB. Dit team heeft in 2018 veel meer 
inkomsten gegenereerd met projecten op het vlak van Antibiotica Resistentie dan 
begroot. Dit leidt tot een lagere doorbelasting op de producten. 

Structurele effecten:  

Tuberculosebestrijding 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € -55.000 nadeel 

Analyse: De vergoeding uit de NZA-tarieven valt lager uit dan verwacht. Door problemen met de 
declaratie bij de zorgverzekeraars heeft dit lange tijd stilgelegen en is de prognose 
gebaseerd op de realisatie in 2016. Pas in december 2018 is er voor het eerst weer 
gedeclareerd. Het tekort dat er nu ligt wordt deels veroorzaakt doordat over 2017 nog 
verwachte inkomsten niet zijn gerealiseerd en de lagere inkomsten 2018. 

Structurele effecten:  

Seksuele gezondheid 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 32.000 voordeel 

Analyse: Het voordeel is ontstaan door lagere kosten op team IZB. Dit team heeft in 2018 veel 
meer inkomsten gegenereerd met projecten op het vlak van Antibiotica Resistentie dan 
begroot. Dit leidt tot een lagere doorbelasting op de producten. 

Structurele effecten:  

Reizigersvaccinatie 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 98.000 voordeel 

Analyse: De omzet op de reizigersadvisering is fors gestegen door een sterke toename van de 
vraag. Dit heeft geleid tot meer en een hogere bezettingsgraad van de spreekuren en een 
hoger financieel resultaat. 

Structurele effecten:  

Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 29.000 voordeel 

Analyse: *1) Deze producten worden geleverd door het cluster Advies &Onderzoek. In 2018 heeft 
dit team meer extern gefinancierde projecten gedraaid dan normaal. Deze extra 
projecten zijn deels uitgevoerd door de vaste formatie, waardoor er minder personele 
inzet is geweest op deze producten. Tevens zijn in dit team veel medewerkers nog maar 
kort in dienst, waardoor zij een relatief lage inschaling hebben. De lagere uitgaven voor 
salarissen komen tot uitdrukking in lagere kosten op deze producten. 

Structurele effecten:  

Epidemiologie 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 67.000 voordeel 

Analyse: *1)Zie toelichting vorig punt  

Structurele effecten:  

Projecten gezondheidsbevordering 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 16.000 voordeel 

Analyse: Diverse kleine resultaten, niet nader toe te lichten 

  



 
Analyse intern Jaarrekening 2018 

24 
 

Brede Centrale Toegang 

2e berap:                         € -45.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -42.000 nadeel 

Analyse: De gemeente Haarlem heeft voor 2018 de subsidietarieven voor deze subsidie niet 
geïndexeerd ten opzichte van 2017. De afrekening vindt plaats tegen de subsidietarieven 
van 2018. Dit prijsverschil veroorzaakt het resultaat op dit product. Dit is pas medio 2018  
gemeld, zodat geen bijsturingsmaatregelen meer mogelijk waren. 

Structurele effecten:  

100 jaar GGD 

2e berap:                         € -30.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -22.000 nadeel 

Analyse: Cf. verwachting 2e berap 

Medische milieukunde (MMK) 

2e berap:                         € -30.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  €    3.000 voordeel 

Analyse: In 2018 is een toename geconstateerd van het aantal adviesaanvragen, wat het nodig 
maakt de formatie MMK uit te breiden. Hoewel de verwachting bestond dat de 
uitbreiding al in 2018 zou worden geeffectueerd, heeft dit eerst begin 2019 kunnen 
plaatsvinden. In 2018 zijn dus geen extra kosten gemaakt. 

Structurele effecten: N.v.t. 

Sluitende aanpak met verward gedrag 

2e berap:                         € -20.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -23.000 nadeel 

Analyse:  

Structurele effecten:  

Toezicht kinderopvang 

2e berap:                         € -15.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -21.000 nadeel 

Analyse: Cf. verwachting 2e berap 

Structurele effecten:  

Totaal OGZ 2e berap 2018 € -140 Jaarrekening  2018 € 108 

Programma Jeugdgezondheidszorg 

Basispakket 4-18 jaar 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 42.000 voordeel 

Analyse: Voordeel met name door €68.000 incidentele inkomsten meningokokken ACWY.  

Structurele effecten: n.v.t. 

Afrekening opleidingen VWS 2017 

2e berap:                         € 61.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 61.000 voordeel 

Analyse Vrijval afrekening bijdrage artsen in opleiding 2017 

Structurele effecten: N.v.t. 

Digitaal Dossier 

2e berap  € 0 

Jaarrekeningresultaat  €- 12.000 nadeel 

Analyse: Betreft prijsbijstelling softwarepakket  
Structurele effecten: Meerjarig is hier al rekening mee gehouden. 

Totaal JGZ 2e berap 2018 € 38 Jaarresultaat 2018 € 115 
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Programma Brandweer 

Alarmering brandweer 

2e berap:                          apart als totaal meldkamer resultaat gepresenteerd 

Jaarrekeningresultaat  € 231.000 voordeel 

Analyse: Het positief saldo van de meldkamer brandweer wordt voornamelijk veroorzaakt door 
beperking inhuur € 30.000; meevallende kosten specifieke 
brandweermeldkamersystemen € 28.000 en meevallende kosten in het 
gemeenschappelijk deel VRK en Politie € 165.000. Het laatstgenoemde voordeel is een 
gevolg van vacatures en het niet meer nodig zijn van een geplande reservering, die was 
gedaan uit het voordeel dat was ontstaan als gevolg van onder uitputting kapitaallasten 
van de oude meldkamer. Bij de 2e berap was nog niet duidelijk of de toevoeging van € 
143.000 aan de bestemmingsreserve frictiekosten meldkamer NH noodzakelijk was. 
Uiteindelijk heeft de toevoeging niet plaatsgevonden. 

Basisbrandweerzorg (incidentbestrijding) 

2e berap:                         € -61.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € 176.000 voordeel vrijwilligersvergoeding 
€ 143.000 voordeel 2% opleidingsbudget 
€ - 96.000 nadeel vakbekwaamheid 
€ - 49.000 nadeel huisvesting gerelateerde uitgaven 
€ 154.000 voordeel verzekeringsuitkering personeel 
€ -113.000 nadeel afkoop opleidingstraject OVD 
€ - 40.000 nadeel onderhoud materiaal en materieel 
€    8.000 diversen  
€  182.000 voordeel 

Analyse: -De prognose op de vrijwilligersvergoeding is bij de 2e berap niet voldoende zuiver 
gebleken. 
-het voordeel op het 2% opleidingsbudget is bij de bespreking van de cijfers bij de 2e 
berap wel als risico benoemd maar na besluitvorming in het MT uiteindelijk niet in de 
cijfers opgenomen. 
-vakbekwaamheid: bij 2e marap werd er nog een neutraal resultaat verwacht. Uiteindelijk 
over de hele linie van vakbekwaam blijven is toch meer uitgegeven dan verwacht. 
-huisvesting gerelateerde uitgaven: na 2e berap uitgaven i.v.m. airco Beverwijk, 
stoomoven/cooker Velsen en brandweerrekken Badhoevedorp en Beverwijk. 
-verzekeringsuitkering personeel: vrijval niet gemeld bij 2e berap 
-afkoop opleidingstraject OVD na overname medewerker andere regio. 
-onderhoud materiaal en materieel: diverse extra uitgaven, o.a. bandenwisselapparatuur 
en containers Zandvoort en extra onderhoudskosten. Daartegenover een boekwinst als 
gevolg van verkoop voertuigen. 
 

Structurele effecten: In 2019 is de werkbegroting, vanwege de reorganisatie, volledig nieuw opgebouwd. 
Structurele voordelen zijn verwerkt in deze werkbegroting. 

Projecten (AYMA) 

2e berap € 46.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 46.000 voordeel 

Analyse: Op het project AYMA (Amsterdam IJmond Mutual Aid) zijn in 2018 geen uitgaven gedaan 
in afwachting van een heroverweging door de VRK op haar positie binnen dit 
samenwerkingsverband. Dit levert een voordeel op van € € 46.000 

Structurele effecten: N.a.v. de notitie herijking versterkingsactiviteiten is in de begroting 2019 dit budget 
verlaagd met € 36.000 en overgebracht naar een flexibel budget voor nieuwe risico’s 
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Exploitatiekosten beveiliging C2000 

2e berap:                         € 29.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 29.000 voordeel 

Analyse: In 2016 is besloten tot het treffen van inbraak werende maatregelen bij brandweerposten 
om te voorkomen dat de C2000 systemen worden ontvreemd of onklaar worden 
gemaakt. De hierover ingewonnen adviezen zijn uitgewerkt naar een praktische aanpak 
per brandweerpost. De noodzakelijke werken moesten worden aanbesteed en in 
uitvoering worden gebracht. Als gevolg van de doorlooptijd van de implementatie is het 
geraamde exploitatiebudget voor beveiligingsmaatregelen ad € 29.400 ook in 2018 niet 
besteed. 

Structurele effecten: n.v.t. 

Risicobeheersing 

2e berap:                         €  

Jaarrekeningresultaat  € -74.000 nadeel 

A: Van het tekort van € 74.000 wordt € 53.000 veroorzaakt door extra kosten voor het 
digitaliseren van het archief gebruiksvergunningen. Het overige verschil is een optelsom 
van diverse kleinere afwijkingen. 

Structurele effecten: N.v.t. 

Totaal Brandweer 2e berap € 14.000 voordeel Jaarresultaat € 414.000 voordeel 

Programma Ambulancezorg 

Alarmering ambulance 

2e berap:                         € -49.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -92.000 nadeel 

Analyse: In 2018 waren er problemen rond de bezetting van de meldkamer veroorzaakt door 
personele problemen en hoger ziekteverzuim. Hierdoor was het noodzakelijk extra in te 
huren en op te leiden en medewerkers extra diensten boven het rooster te laten draaien. 
In totaal heeft dit geleid tot € 266.000 extra personeelskosten.  
Daar tegenover staat een hogere vergoeding vanuit RAV van € 99.000 en een lagere 
doorbelasting van € 75.000 vanuit het gemeenschappelijk deel van de meldkamer. 

Structurele effecten:  

Totaal Ambulance 2e berap € -49.000 nadeel Jaarresultaat € -83.000 nadeel (incl. 
€ 10 RAV/Ambulancezorg 

GHOR 

Crisisbeheersing 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 43.000 voordeel 

Analyse: Door een tijdelijke personele onderbezetting (€ 25.000 voordeel) en meevallende kosten 
voor het beheer van het GHOR-wagenpark (€ 16.000 voordeel) is er in 2018 een positief 
resultaat gerealiseerd van € 41.000.  

Structurele effecten: De afwijkingen binnen de GHOR zijn alle incidenteel van aard. 

Opleiden, trainen en oefenen 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 25.000 voordeel 

Analyse: Door een tijdelijke personele onderbezetting, iets lagere kosten en het voor een deel 
extern kunnen declareren van de personeelsinzet, is er in 2018 een voordeel ontstaan van 
€ 25.000. 

Structurele effecten: De afwijkingen binnen de GHOR zijn alle incidenteel van aard. 
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Planvorming 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 41.000 voordeel 

Analyse: Afwijking wordt veroorzaakt door verschuiving tussen GHOR en OGZ. Dit had via 
begrotingswijziging recht getrokken moeten worden maar is niet gebeurd. 

Structurele effecten: De afwijkingen binnen de GHOR zijn alle incidenteel van aard. 

Totaal GHOR 2e berap € 0 Jaarresultaat € 109.000 voordeel 

Programma Multidisciplinaire samenwerking  

Producten Veiligheidsbureau 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 33.000 voordeel 

Analyse: Strategische thema’s € 43.000 voordeel: 
Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de 
ingebruikname van de crisisapp naar 2019. Daarnaast hoefde er minder bijgedragen 
worden aan de samenwerking met de dijkringen. 
Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) € 56.000 voordeel: 
Door meer gebruik te maken van eigen personeel en minder in te huren kon bespaard 
worden op de kosten. 
Crisisfunctie € 56.000 nadeel: 
De piketvergoedingen en de brandstofkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. 
Daarnaast zijn er € 9.000 extra kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand als gevolg 
van een aanrijding.  

Structurele effecten: n.v.t. 

Versterkingsactiviteiten (Politie, auditteam, kwal.verbetering MICK) 

2e berap:                         € 251.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 263.000 voordeel 

Analyse: Zoals in de notitie herijking versterkingsactiviteiten, die in december 2018 is vastgesteld, 
is aangegeven, zaten in de begroting een aantal producten, die betrekking hadden op 
versterkingsactiviteiten, waar geen acties en dus geen uitgaven meer tegenover staan.  
Het gaat hier om: 

 Kwaliteitsverbetering MICK 

 Versterking commandovoering politie 

 Auditteam 
Bij de herijking is besloten deze middelen bij het opstellen van de programmabegroting 
2020 opnieuw te beoordelen en hier met ingang van 2019 een nieuwe invulling aan te 
geven. 

Structurele effecten: Structureel effect wordt verwerkt in de programmabegroting 2020. 

Informatiemanagement (IM middelen) 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 72.000 voordeel 

Analyse: In 2018 is door uitloop in de planning van de informatiemanagementprojecten per saldo  
€ 40.000 niet besteed. Het aandeel hierin van het programma Multidisciplinaire 
samenwerking bedraagt € 72.000 voordelig. 

Structurele effecten: Met ingang van 2019 zijn de IM middelen concreet in de begroting verwerkt en is centraal 
een ‘aanjaagbudget’ opgenomen bij programma Multidisciplinaire samenwerking. 

Verbeterpunt 2018:  

Opschaling meldkamer 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 17.000 voordeel 

Totaal Multi 2e berap € 299.000 voordeel Jaarrekening € 380.000 voordeel 
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Programma Bevolkingszorg 

Diverse resultaten 

2e berap:                         € 40.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 64.000 voordeel 

Analyse: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) € 33.685 voordeel: 
Zoals bij de bestuursrapportages al werd verwacht is het budget voor uitvoering 
programma opleiden, trainen en oefenen niet volledig besteed.  
Advies € 17.594 voordeel: 
Hoewel verwacht, is het gereserveerde bedrag van € 18.347 voor inhuur derden is niet 
aangewend.  
Overige kosten € 13.543 voordeel: 
Een andere invulling van het monodisciplinair OTO-programma heeft ervoor gezorgd dat 
in 2018 minder netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd. Dit is het grootste deel van het 
voordeel op de kosten (circa €10.000).   

Structurele effecten: De verschillende resultaten zijn incidenteel van aard. 

Totaal Bevolkingszorg 2e berap € 40.000 voordeel Jaarrekening € 64.000 voordeel 

Programma Interne Dienstverlening 

Facilitair Bedrijf: Personeelskosten 

2e berap:                         € 92.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 67.000 voordeel 

Analyse: Binnen het Facilitair Bedrijf is een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op 
vragen uit de omgeving te kunnen inspelen. Door ontstane vacatureruimte, 
(vervangende) externe inhuur en specialistische advisering resteert op deze kostensoort 
per saldo een incidenteel voordeel van € 67.000.  

Structurele effecten: Er wordt geen structureel effect verwacht. 

ICT 

2e berap:                         € 126.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 48.000 voordeel 

Analyse: De materiële budgetten ICT sluiten met een voordelig incidenteel resultaat van € 48.000. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de beëindiging van de uitbesteding beheer 
kantoorautomatisering en het weer in dienst nemen van eigen beheerders. De afwijking 
ten opzichte van de 2e berap is met name toe te wijzen aan hogere kosten dan verwacht 
van mobiele hardware en kosten licenties voor inhuur Center en Regioflex. 

Structurele effecten:  

Digitalisering en informatiemanagement (IM middelen) 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € -26.000 nadeel 

Analyse: In 2018 is door uitloop in de planning van de informatiemanagementprojecten per saldo  
€ 40.000 niet besteed. Het aandeel hierin van het programma Interne dienstverlening 
bedraagt € 26.000 nadelig. 

Structurele effecten: Met ingang van 2019 zijn de IM middelen concreet in de begroting verwerkt en is centraal 
een ‘aanjaagbudget’ opgenomen bij programma Multidisciplinaire samenwerking. 

Aandachtspunt 2019 Van belang is dat het aanjaagbudget zo snel mogelijk van concrete projecten wordt 
voorzien om het risico te voorkomen dat het budget uiteindelijk niet uitgeven wordt 
omdat projecten niet opgestart zijn. 
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Facilitair bedrijf: overige budgetten 

2e berap:                         € -38.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -110.000 nadeel 

Analyse: Overige budgetten € 110.000 nadeel: 
Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door: 
- Opleidingen en cursussen € 10.000 
- Niet geraamde licenties (personeelszaken en gebouwonderhoud)€ 48.000 
- Incidentele aanschaf passenprinter en andere (kleine) hardware €22.000 
- Incidenteel noodzakelijke extra afschrijving ICT € 13.000 
- Extra kosten ombouw en verwerking HRM-systeem € 63.000 
- Meevallende kosten drukwerk, porti en koffie- en theevoorziening -/- €37.000 
- Incidentele bijdrage ESF inzake project duurzame inzetbaarheid  -/-€   10.000 

  

Structurele effecten:  

Kantoorhuisvesting 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 83.000 voordeel 

Analyse: Huisvesting MICK € 53.000 voordeel: 
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het (nog) niet opnemen in de 
jaarrekening van een reservering ten behoeve van de vorming van de MKNH. 
Huisvesting Zijlweg € 30.000 voordeel: 
De huisvestingskosten Zijlweg zijn door meevallende onderhoudskosten incidenteel  
€ 30.000 lager uitgevallen dan begroot. 

Structurele effecten: n.v.t. 

Bestuurszaken en bestuursondersteuning 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 72.000 voordeel 

Analyse: Het voordelig resultaat betreft met name vacatureruimte. Daarnaast is ervan uit gegaan 
dat budgetten t.b.v. de bestuurs- en managementdagen nog geheel zouden worden 
benut. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Bij de samenstelling van de 2e berap is de 
vrijgekomen vacatureruimte abusievelijk niet in de analyses meegenomen. 

Structurele effecten: Er zijn geen structurele effecten te verwachten. De vacatureruimte is ingezet voor een 
medewerker, die vanuit ICT gedetacheerd is naar de Holdingstaf. 

Totaal Interne 
dienstverlening 

2e berap 2018 € 68.000 voordeel Jaarrekening 2018 € 92.000 voordeel 

Programma Financiële Middelen 

Renteresultaat 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 76.000 voordeel 

Analyse: Het financieringsresultaat wordt veroorzaakt door compensatie vanuit het rijk op het 
renteverlies als gevolg van vertraging in gebruik name samengevoegde meldkamer 

Structurele effecten: Voor 2019 wordt ook met een deel compensatie rekening gehouden 

Onvoorzien 

2e berap:                         € 124.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 124.000 voordeel 

Analyse: Het inzetten van onvoorzien heeft ook in 2018 nog niet de beoogde werking: er zijn 
onvoorziene zaken, maar als deze aan de orde zijn vindt er geen besluitvorming over 
plaats en wordt onvoorzien als dekkingsmiddel niet in overweging genomen. 

Structurele effecten: N.v.t. 
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Incidentele lasten 

2e berap:                         -€ 54.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  -€ 63.000 nadeel 

Analyse: Er zijn in het boekjaar 2018 een paar nagekomen incidentele lasten uit voorgaande 
boekjaren te verwerken. Het betreft sociale lasten uit oude spaarloonregelingen ad.  
€ 14.000, een nog te verwerken overlijdensuitkering ad. € 17.000 en diverse kleinere 
verschillen op levensloop en andere uitkeringen oude boekjaren ad. € 33.000 

Structurele effecten: n.v.t. 

Verbeterpunt 2019: Intern zijn afspraken gemaakt over controle afloop kosten voorgaande jaren 
 

Personeelsverplichting, vrijval 

2e berap:                         € 63.000 voordeel 

Jaarrekeningresultaat  € 48.000 voordeel 

Analyse: Een voordeel van € 60.000 is veroorzaakt door gunstiger re-integraties dan vooraf 
ingeschat. Een bedrag van € 15.000 ten opzichte van 2e berap blijft gereserveerd voor 
nakomende premies over voorgaande jaren die niet voorzien zijn. 

Structurele effecten: N.v.t. 

Personeelsverplichting 

2e berap:                         € -175.000 nadeel 

Jaarrekeningresultaat  € -221.000 nadeel 

Analyse: Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door 
gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Met het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, het voeren van een actief 
ziekteverzuimbeleid, het bevorderen van doeltreffend werkoverleg, het opleiden en 
trainen en andere ondersteunende activiteiten, wordt gewerkt aan de balans tussen wat 
aan resultaten wordt gevraagd en wat individuele medewerkers hieraan kunnen 
bijdragen. Als het kan wordt hierin ook levensfasebewust gehandeld. Dat laat onverlet dat 
in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en 
er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop 
ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt in de 
regel incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting 
geen rekening mee is gehouden.   

Structurele effecten:  

Eenmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer 

2e berap:                         € 0 

Jaarrekeningresultaat  € 500.000 voordeel 

Analyse: Vanuit het rijk is een eenmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer als gevolg van 
achterblijvende kosten ontvangen. Verzuimd is deze al bij de 2e berap te benoemen als 
‘nog te ontvangen’. 

   

Totaal Financiële 
Middelen 

2e berap 2018 € -45.000 nadeel Jaarrekening 2018 € -153.000 nadeel 

Begrotingssaldo 2018 2e berap 2018  €12.000 Jaarrekening 2018 €     12.000 

Resultaat 2018 2e berap 2018 € 237.000 voordeel Jaarrekening 2018 € 1.347.000 
voordeel 
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Bijlage 2: Meerjarige specificatie Reserves en voorzieningen 
 
Verloop bestemmingsreserves 2012-2018 

 
 
Verloop voorzieningen 2012-2018 

 
 
Onder elke voorziening ligt een bestedingsplan dan wel onderbouwing ten grondslag. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Systeemoefening 16 16 16 16 0 0

Vernieuwing preventiecontrole 83 68 63 51 40 25 10

Inhaalslag opleiding bevelvoerders 135 135 75 75

Gezondheidsmonitor Ijmond 85 20 0

Veiligheidshuis 160 243 222 113 32

Efficiencyverbetering VRK 962 599 0

Tarieven GGD 85 35

Generatiepact 145

Totaal bestemmingsreserves 319 239 1.276 984 347 173 187

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ICT wabo 20

Fuwa 30

Afkoop verlof 88

Sociaal voorzieningen fonds 25

RAV vorming 25 25 0

Nacalculatie MKA -212 1.171

Nog in tarief te verrekenen verschil (AZ) -210 -210

Sociaal plan vrijwilligers 128 96 96

Onderzoek redvoertuig Zandvoort 43 43

Onderzoek psychosociale nazorg poldercrash 8 2

10% risico opslag tariefegalisatie 57

Afbouw medische advisering 250 250

Onderhoudsfonds (AZ) 6 6 7 7 7 0

Egalisatievoorziening Kleding BRW 249 100 146 223 316 425 559

Boventalligen 574 525 360 382 574 511 715

Frictiekosten TC 778 539 348 205 111 0

Frictiekosten JGZ AM 626 439 234 149 34 0

Groot onderhoud Zijlweg 314 234 218 598 141 208 366

Wachtgeld verplichtingen 69 113 272 302 189 185 161

Egalisatie gezondheidsmonitor 75 146 89 40 0 0 19

Onderhoud Kazerne Oost 162 32 70 82 204 160 146

Onderhoud Huisvesting Mick 124 144 189 291 298 353 436

Risico subsidie BCT 100 100 73 66 39 0

Kosten verhuizing FB/Zijlweg 200 297 22 22 0 0

Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance 391 257 128 0 0

Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden 53 71 26 0

Individueel loopbaanbudget (ILB) 240 496 0 0

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie 124 76 21 21 21

Afbouw piket vrijwilligers 0 137 0

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ 101 212 205

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA 35 112 112

2e loopbaanbeleid brandweer 818

Totaal voorzieningen 3.529 4.443 2.798 3.138 2.233 2.187 3.558
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Verloop toekomstige verplichtingen 2012-2018 

 

Onder elke verplichting ligt een bestedingsplan dan wel onderbouwing ten grondslag. 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Overuren F&C 80 80 0

Diverse projecten GGD 129 188 128 225 90 112 362

Digitaal dossier JGZ 220 125 37

ESF project 205 203 148 38

Project risicoprofiel 87 62 62

Inhaalslag voor controles 0

Wagenpark beheer 12 0

HP zone HP travel 25 25 25 25 0

EU project Disaster 102 10 93 25 0

2e Loopbaanontwikkeling Brandweer 442 569 700 693 739 774 0

Community safety 72 37 30 0

EU project Miracle 82 37 11 11 11 0

Haarlem BCT 106 0

Brandveilig leven IV 61 30

Systeemoefening 14

Maatwerkregeling 12 17 22 27 32

Objectregistratie 56 24 0

Brandveilig leven Haarlemmermeer 15 66 70 70 45

Brandveilig leven VRK 88 20 31 21 7

EU project Fortress 125 0

Totaal toekomstige verplichting 1.374 1.548 1.600 1.144 963 1.015 446
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Bijlage 3: VRK-locaties  

 

Brandweerposten Eigendom/huur Boekwaarde

Zeemanlaan 50 Eigendom gemeente

1171 BD Badhoevedorp

Wilhelminalaan 2 Eigendom gemeente

2121 GM Bennebroek

Spoorsingel 1 Eigendom gemeente

1947 LA Beverwijk

Wijk aan Duinerweg 4 Eigendom gemeente

1944 TV Beverwijk

Floris van Adrichemlaan 90 Eigendom gemeente

2035 VD Haarlem Aandeel verbouwing 242.692

Zijlweg 200  Eigendom VRK 4.561.771

2015 CK Haarlem

Beatrixstraat 2 Eigendom VRK 1.022.779

1165 GK Halfweg

Ten Katestraat 11-C (kantoor) Eigendom gemeente

1962 TD Heemskerk

Cornelis Groenlandstraat 48 (Kazerne) Eigendom gemeente

1962 TG Heemskerk

Nijverheidsweg 42 Eigendom VRK 1.258.268

2102 LL Heemstede

Adrianahoeve 2 Eigendom gemeente

2131 MN Hoofddorp

Eenhoornstraat 2b Eigendom gemeente

1973 XT  IJmuiden

Veenwortelstraat 3 Eigendom gemeente

2165 XT  Lisserbroek
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Luzernestraat 5 Eigendom VRK 1.155.597

2153 GM Nieuw-Vennep

Schouwstraat 11 Eigendom gemeente

1435 KL Rijsenhout

Ringweg 40 Eigendom gemeente

2064 KK Spaarndam

Molenwerf 25 Eigendom VRK 445.917

1911 DB Uitgeest

’s Gravenlust 35

1981 AE Velsen-Zuid

Linnaeusstraat 2 Eigendom VRK 3.759.263

2041 BR Zandvoort

Duinstraat 5 Eigendom gemeente

2042 HC Zandvoort

Meldkamergebouw Eigendom VRK 3.849.201

Zijlweg 200

2015 CK Haarlem

Centrale ademluchtwerkplaats Eigendom VRK 1.055.014

Nijverheidsweg 42

2102 LL Heemstede

Overig 15.458

Athenestraat 31

Haarlem

Totaal boekwaarde 17.365.960
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GGD-locaties Eigendom/huur

Locatie Badhoevedorp Huur

Snelliuslaan 35 

1171 CZ Badhoevedorp

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau

Locatie Bloemendaal (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Denneweg 15-a

2061 HW Bloemendaal

Locatie Haarlem Eigendom VRK

Zijlweg 200

2015 CK Haarlem

Reizigersvaccinatie

Locatie Haarlem Zuid-West De Til  (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Leidseplein 36-rd

2013 PZ Haarlem

Locatie Haarlem-Noord (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Jan Gijzenkade 305-b

2025 MC Haarlem

Locatie Haarlem-Noord (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Colensostraat 11

2021 BA Haarlem

Locatie Haarlem-Oost (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Amsterdamstraat 73

2032 PN Haarlem

Locatie Haarlem-Schalkwijk (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Vilniusstraat 2

2034 EM  Haarlem

Locatie Heemskerk Routebeschrijving Huur

Duitslandlaan 3

1966 XA Heemskerk

Jeugdgezondheidszorg, Reizigersvaccinatie
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Locatie Heemstede (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Lieven de Keylaan 7-9

2101 VD Heemstede

Locatie Hoofddorp Huur

Spaarnepoort 5

2134 TM Hoofddorp

Reizigersvaccinatie, TBC

Locatie Hoofddorp (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Graan voor Visch 14302

2132 VJ Hoofddorp

Locatie Hoofddorp-Toolenburg Huur

Dussenstraat 30

2134 DL Hoofddorp

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau

Locatie Ijmuiden Huur

Marktplein 1

1972 GA IJmuiden

Jeugdgezondheidszorg 

Locatie Nieuw-Vennep Huur

Vivaldisingel 309-311

2151 NJ Nieuw-Vennep

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau

Locatie Rijsenhout Huur

Werf 2

1435 KP Rijsenhout

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau

Locatie Zandvoort (Centrum voor Jeugd en Gezin) Huur

Dr. Jac. P. Thijsseweg 24-a

2041 BM Zandvoort

Locatie Zwanenburg Huur

Iepenlaan 133

1161 TC Zwanenburg

Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau


