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1. Doel agendering:
Besluitvorming x

2. Vraagstelling:
De  ontwerp  programmabegroting  2020  is  opgesteld  conform  de  Uitgangspuntennotitie 
programmabegroting 2020 – 2023.

Er wordt een sluitende meerjarenbegroting 2020 met een positief meerjarenperspectief 
voorgelegd. In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2020 van € 1.240.000. De 
inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en 
Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners 
in de regio (3168) leidt in de begroting 2020 tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage 
met € 60.000. De plussen en minnen leiden uiteindelijk tot een verhoging van de 
gemeentelijk bijdrage in de regio van     € 1.300.000.  Naast het feit dat er sprake is 
autonome ontwikkelingen, is er ook belang in te zetten op nieuw versterkt beleid. Door het 
stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer te organiseren en daarbij scherp te zijn op de 
noodzakelijke efficiency, is het gelukt alle autonome en het nieuw- en versterkt beleid ter 
grootte van € 960.000 in 2020 tot € 1.125.000 vanaf 2022 structureel te dekken binnen de 
bestaande financiële kaders.

Er ligt dan ook een conceptbegroting voor die past binnen de daaraan meegegeven 
uitgangspunten en voldoet aan het vigerende beleid van “nieuw voor oud”.  

3.  Achtergrondinformatie

Effect meldkamerontwikkeling op begroting 2020
Volgens  de  laatst  bijgestelde  planning  zal  midden  mei  2019  de  gezamenlijke  nieuwe 
meldkamer  voor  de  veiligheidsregio’s  Kennemerland,  Zaanstreek-Waterland  en  Noord-
Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting 
leidt tot een meldkamer, die beter dan nu, in staat zal zijn om grootschalige calamiteiten 
adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Naar de 
stand van de laatste ontwikkelingen zijn de toekomstige exploitatiekosten uitgewerkt. Deze 
zijn  afgeleid  van de investeringen,  de ten doel  gestelde  formatie  en afspraken  over  het 
aandeel van J&V in de exploitatie en het beheer van de gezamenlijke meldkamer Noord-
Holland.  De  bijdragen  van  J&V  in  verband  met  opgelopen  vertragingen  door  uitgestelde 
invoering  van  IVC  zijn  in  de  cijfers  verwerkt.  Na  jaren  van  gezond  financieel  beleid; 
terughoudendheid  bij  het  plannen  van  investeringen  in  het  meldkamergebouw;  het 
huisvesten van het Veiligheidsbureau en de OT en BT-ruimten in het kantoorgebouw aan de 
Zijlweg en een te verwachten verbetering in de operationele prestaties na samenvoeging van 
de bestaande meldkamers, leidt ertoe dat er naast een kwaliteitsverbetering voor de VRK 
een  reductie  van  de  exploitatiekosten  optreedt.  In  deze  begroting  is  nog  het  oude 
begrotingskader  aangehouden  en  alleen  de  reductie  van  de  exploitatiekosten  per  saldo 
verwerkt. Zodra het geheel van de toekomstige exploitatie verdeeld naar relevante kosten en 
inkomsten  componenten  is  uitgewerkt,  zal  hiervoor  een  begrotingswijziging  worden 
voorgelegd. 
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Voorgesteld wordt, voor een beter inzicht in de toekomstige exploitatie (voor het aandeel van 
de VRK), met ingang van de begroting 2021 een apart programma meldkamer te maken 
waardoor er een beter begrotingsbeeld zal  ontstaan en de administratie transparanter en 
eenvoudiger wordt. 

Wat is er in deze begroting verwerkt?
In de programmabegroting zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders gerubriceerd naar 
de volgende onderdelen (zoals vastgelegd in de Nota begrotings- en budgetbeheer):

 Besluitvorming na programmabegroting 2019
 Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de 

programmabegroting 2019 en de prijs- en loonindexering.
 Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet 

beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te 
kwalificeren.

 Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en 
bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.

 Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid.

Nominale ontwikkelingen:
Zoals  vastgelegd  in  de  uitgangspuntennotitie  zijn  in  de  voorliggende  begroting  de 
navolgende effecten van de nominale ontwikkelingen op de inwonerbijdragen verwerkt:

 De nominale ontwikkeling 2020 (2.27%) bedraagt € 1.118.000
 Doorberekening indexering versterkingsgelden € 142.000

Autonome ontwikkelingen:
De autonome ontwikkelingen zoals geschetst in de uitgangspuntennotitie zijn ongewijzigd in 
de voorliggende begroting verwerkt.

Vaststelling Rijksbijdrage 2019
Onlangs is de vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van J&V ontvangen. 
Doordat de beschikbare ruimte geringer was dan in de junibrief was voorzien is de bijdrage 
2019 lager vastgesteld dan waar in de begroting 2019 rekening mee is gehouden.
Voor de VRK betekent dit voor 2019 en verder een structureel lagere bijdrage van € 74.000. 
Voor het aandeel 2019 zal bij de 1e bestuursrapportage 2019 een begrotingswijziging worden 
voorgelegd.

Toename aantal inwoners
De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en 
Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners 
(3168) leidt tot een stijging van € 60.000.

Actualisatie MJIP 2019-2023 
Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de 
programmabegroting 2020. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.
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Zorg- en Veiligheidshuis
Het aantal casussen dat het Zorg- en Veiligheidshuis te behandelen krijgt, is de afgelopen jaren 
gestaag toegenomen. Daarbij neemt de complexiteit van de te behandelen zaken toe, 
waardoor deze meer tijd nemen. Dat maakt het noodzakelijk de personele capaciteit aan te 
laten sluiten op het werkaanbod, waardoor de uitvoeringskosten met ingang van 2019 
structureel met € 60.000 omhooggaan.

Investering Watertankwagens
Conform besluit in het Algemeen Bestuur (AB) van 25 februari 2019 is de geplande (urgente) 
investering van twee Watertankwagens in 2020 verwerkt in de programmabegroting 2020. 
De bijbehorende lasten zijn in lijn gebracht met de meest actuele versie van de businesscase 
Bluswatervoorziening. In deze businesscase wordt gesproken over aanschaf van 8 
watertankwagens. Dit aantal is inclusief de bovengenoemde 2 watertankwagens. Op het 
moment dat de gemeentelijke besluitvorming rond bluswater is afgerond en een regionale 
oplossing tot uitvoering komt, zal de begroting daarop worden aangepast. Op dat moment 
zullen nog zes watertankwagens extra in de begroting worden verwerkt. 

Nieuw Beleid:

Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 334.000 structureel
Uit inspecties van de Arbeidsinspectie is landelijk het beeld opgetekend dat de veiligheid van 
brandweerduikers op essentiële punten tot zorg stemt, met strengere regelgeving als gevolg. 
De inspectie constateerde onder andere dat niet altijd meer wordt beschikt over noodzakelijke 
duikkennis; het risico- en veiligheidsbewustzijn onvoldoende is ontwikkeld en de kwaliteit van 
oefenen op een hoger plan dient te worden gebracht. Landelijk is daarom een 
vakbekwaamheidsnorm geïntroduceerd. Doel daarvan is om te komen tot een kwaliteitsnorm 
aan de hand waarvan de kwaliteit van het duikend personeel beter gemonitord kan worden. 
De nieuwe wettelijke normen gelden vanaf 1 oktober 2018.
Duiken is een risicovol beroep en elke tekortkoming kan fataal zijn; de juiste voorbereiding bij 
duikarbeid is dan ook essentieel. De komende jaren zal daarom geïnvesteerd moeten worden 
in het vakbekwaamheidsprogramma duiken. De focus komt daarbij te liggen op het structureel 
borgen van de hercertificatie van duikers en duikploegleiders conform de huidige wet- en 
regelgeving en de overgang van kwantitatief oefenen naar kwantitatief en kwalitatief oefenen. 
Het gaat in dit perspectief over een verzwaring van het vakbekwaamheids- en 
oefenprogramma duiken, dat niet uitgeruild kan worden met andere oefeningen. Formatie-
uitbreiding is dan ook vanaf 2019 onvermijdelijk. Geschat wordt dat er in 2019 € 80.000 extra 
nodig is en vanaf 2020 structureel € 322.000 extra formatie en € 12.000 extra materiaal. Op 
termijn zal worden bezien of de duikorganisatie nog in lijn ligt met de in de veiligheidsregio 
bestaande waterrisico’s. Een dergelijk onderzoek kan niet los gezien worden van de situatie in 
NW3 en daarbuiten.

Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 50.000 structureel
In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de VRK om een rol te nemen op het terrein 
van maatschappelijk zorg. Dat laat zich zien in de regierol die de VRK heeft ten aanzien van de 
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aanpak van het vraagstuk personen met verward gedrag, het helpen voorbereiden van de 
uitvoering van taken in het kader van de Wvggz e.d. 

Wil de VRK de gemeenten en partners hierin betekenisvol kunnen ondersteunen, dan is het 
nodig over kennis en kunde te kunnen beschikken, die op een goede wijze is verankerd in de 
organisatie. Daarnaast zullen te nemen maatregelen ook vragen om inzet van incidentele en/of 
structurele middelen, waarvoor dan een separaat voorstel verwacht mag worden.

Voortzetting aandacht statushouders € 80.000 structureel
In 2018 en 2019 loopt een pilot die een impuls geeft aan het netwerk én de deskundigheid van 
de uitvoeringsorganisaties om de statushouders beter te begeleiden. De pilot loopt naar 
tevredenheid en laat aansprekende resultaten zien. Naar het zich nu laat aanzien, is deze inzet 
ook na 2019 nodig. Dat is in lijn met de aanstaande wetswijzing in de Veranderopgave 
Inburgering. Daarin wordt de gezondheid van de statushouders onlosmakelijk verbonden met 
participatie en inburgering.

Infectieziektebestrijding/antibioticaresistentie € 41.000 structureel
Sinds 2016 loopt landelijk een proces dat tot doel heeft beheersmaatregelen te treffen om 
antibioticaresistentie beter te beheersen. De uitrol vindt plaats langs de lijn van de 
traumacentra. Aangezien het AMC en Vumc doende waren te fuseren, is er voor gekozen om 
op een groter schaalniveau samen te werken. De samenwerking (ziekenhuizen, microbiologen, 
apothekers, VVT, GGD e.a.) omspant de GGD-regio’s Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, 
Amsterdam, Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland. Hoewel er 
formeel twee stuurgroepen zijn (de DPG is namens NW3 hierin de vertegenwoordiger), wordt 
in de praktijk gewerkt met een stuurgroep.  De stuurgroep wordt bijgestaan door een 
kwartiermaker. Onder de stuurgroep werken diverse werkgroepen, waaraan ook medewerkers 
vanuit de GGD deelnemen. Binnen de eigen regio is gestart met de pilot Deskundige 
Infectieziektepreventie. 
De pilot heeft aangetoond dat er meerwaarde is voor het inzetten van een deskundige 
infectieziektepreventie. Daar waar infectieziektebestrijding van oudsher reactief is, richt de 
deskundige infectieziektepreventie zich vooral op het voorkomen van infecties (preventie). 
Landelijk zijn voor dit doel middelen vrijgemaakt, maar die zijn vooral bedoeld voor het 
ondersteunen van de regio’s om te komen tot een effectieve preventieaanpak. De uitvoering 
hiervan wordt gezien als een lokale/regionale taak. De trend is dat in het overgrote deel van 
Nederland 
GGD ’en voor de versterking en ondersteuning aan het infectieziektepreventiebeleid een 
deskundige infectiepreventie inzetten. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten.

Duurzaamheid € 50.000 structureel
Maatschappelijk gezien is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Het Rijk en zeker ook 
de gemeenten in de regio hebben op dit vlak scherpe ambities geformuleerd. De VRK als 
gemeenschappelijke regeling dient daarop aan te sluiten. Dat is niet alleen een kwestie van 
moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een organisatie die 
bijdraagt aan een duurzame maatschappij. De VRK heeft de laatste jaren al kleine stappen 
gezet, maar in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen herkenbare basis geweest voor de 
koers en het (financiële) doen en laten van de organisatie. De VRK wil hierin een duidelijke 
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koerswijziging maken en beleidswijzingen en maatregelen doorvoeren op de volgende 
gebieden:

 Energietransitie
 Bijdragen aan de circulaire economie door circulaire inkoop en scheiden van 

afvalstromen
 Duurzame bedrijfsvoering
 Klimaatadaptie

Om dit een continue basis in de bedrijfsvoering te geven wordt voorgesteld € 50.000 
structureel beschikbaar te stellen voor planontwikkeling, onderzoeken, ontwikkelen en 
stimuleren van medewerkersinitiatieven en vooral ook concrete kleinere maatregelen om te 
verduurzamen. Het gaat hier om een voorzichtige raming.

Invoering flexibele digitale werkplek € 150.000 structureel
Met de komst van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ook wel het nieuwe werken genoemd, 
is de werkorganisatie aan het veranderen. De medewerker zoekt de werkplek die het best past 
bij de uitvoering van de taak en bediening van de klant.  Mobile devices zijn nodig om deze 
werkwijze te ondersteunen. Om dit flexibele werken effectief met digitale middelen te 
ondersteunen is een overgang voorzien van de traditionele werkterminal naar werkplekken 
met een
dockingstation, waar de medewerker zijn laptop of vergelijkbaar mobile device kan 
aankoppelen. Bij de overgang naar het nieuwe werken heeft de VRK wel de huisvesting en het 
meubilair aangepast, maar er is een achterstand waar het gaat om invoering van de meest 
effectieve ICT-middelen. Deze middelen passen niet binnen het nog op traditionele middelen 
ingerichte ICT-budget. De kapitaallasten van deze investeringen (laptops, dockingstations, 
software) bedragen vanaf 2020 naar verwachting € 150.000 structureel.

Invoering zaakgericht werken € 255.000 in 2020 en € 420.000 structureel vanaf 2022
In 2019 zal het zaakgericht werken worden aanbesteed en de invoering daarvan worden 
opgestart. Het zaakgericht werken als informatie-ordeningsprincipe en als leidraad voor het 
afwikkelen en vastleggen van informatie verwerkende processen zal een grote verandering 
voor de VRK-organisatie teweegbrengen, die meerdere jaren in beslag zal nemen. Hiermee 
wordt het tijd- en plaatsonafhankelijk werken effectief ondersteund en worden de processen 
ten behoeve van de klant aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast wordt met zaakgericht werken 
aangesloten op de ontwikkeling die ook gemeenten en partners hebben doorgemaakt. Zonder 
deze beweging kan de VRK gemeenten onvoldoende bedienen in het efficiënter maken van 
werkprocessen. Het zaakgericht werken is daarnaast voorwaardelijk om te kunnen voldoen 
aan eisen die de Archiefinspectie aan digitalisering van het archief stelt op basis van de 
Archiefwet.
In deze operatie zal ook het digitaal archief opnieuw worden vormgegeven binnen de 
vereisten van de Archiefwet. De structurele kosten zijn in 2020 € 255.000, 2021 € 304.000 en 
vanaf 2022 € 420.000. Invoering en inbedding van het zaakgericht werken in de organisatie zal 
naast betere bediening van de klant ook leiden tot efficiency in de werkprocessen. Het 
financiële effect daarvan is echter niet nog goed in te schatten. Dit zal in de begroting 2021 in 
beeld worden gebracht. 

Dekking voor nieuw beleid (nieuw voor oud)
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Efficiencymaatregelen binnen de programma’s € 570.000 structureel
De toegenomen efficiëntie van de organisatie, maakt dat over het geheel van de organisatie 
voordelen optreden, die zich onder andere laten zien in het jaarrekeningresultaat. Hoewel dit 
nog op budgetniveau uitgekristalliseerd dient te worden, is op grond van een inventarisatie en 
na discussie binnen het management, met ingang van 2019 een correctie op de uitgaven 
afgesproken tot een bedrag van € 570.000 structureel.

Vrijval middelen n.a.v. herijking versterkingsactiviteiten € 128.000 structureel
Bij de herijking van de versterkingsactiviteiten, die in december 2018 is vastgesteld, is 
geconstateerd dat op een aantal producten, die betrekking hadden op versterkingsactiviteiten, 
geen acties werden uitgevoerd en dus geen uitgaven meer gedaan. 
In totaal een bedrag van € 128.000 structureel, dat vrij kan vallen doordat de VRK meer 
uitgeeft aan versterkingsactiviteiten dan het Rijk vergoedt.

Lagere kosten meldkamer exploitatie € 800.000 structureel
Na jaren van gezond financieel beleid, terughoudendheid bij het plannen van investeringen in 
het meldkamergebouw, het onderbrengen van het Veiligheidsbureau en de OT en BT-ruimten 
in het kantoorgebouw aan de Zijlweg en een verbeterd beeld op de situatie na het 
samenvoegen van de bestaande operationele meldkamers tot de nieuwe meldkamer Noord-
Holland, maakt dat naast een kwaliteitsverbetering voor de VRK ook een reductie van de 
exploitatiekosten optreedt. Naar het zich nu laat aanzien zullen de exploitatiekosten vanaf 
2020 en verder met € 800.000 structureel afnemen. Daarvan dient in 2020 € 200.000 te 
worden bestemd om het restantaandeel van de VRK in de afgesproken besparingen van de 
Veiligheidsregio’s te leveren. Hierdoor is de reductie van kosten in 2020 € 600.000.

Wat is er nog niet in deze begroting verwerkt?

Evenementenbeleid
Enige tijd terug is de nota ‘Regionaal beleid Evenementenveiligheid Kennemerland’ 
vastgesteld. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten, 
de gemeente, de organisator en die van de evenementencoördinator omschreven. Als gevolg 
van de toename van het aantal evenementen (van 382 in 2012 naar 583 in 2019) en de 
risicozwaarte is er onvoldoende adviescapaciteit beschikbaar om gevolg te geven aan de 
taakopdracht. Als daar niet in wordt voorzien, kan de taakopdracht zoals neergelegd in de 
nota evenementenveiligheid niet (in zijn geheel) worden uitgevoerd en wordt niet voldaan 
aan de eis van de inspectie voor integrale en multidisciplinaire advisering vanuit de VRK aan 
de gemeenten. 
De VRK zal met de gemeenten in gesprek gaan over de vraag hoe groot de gemeenten het 
belang achten om te zorgen voor borging van alle eisen die de inspectie stelt aan 
evenementenveiligheid. Wanneer de gemeenten van mening zijn dat met verhoging van de 
adviescapaciteit bij de VRK die veiligheid gediend is, kan een voorstel worden gedaan de 
begroting van de VRK op dit punt aan te passen. Gemeenten kunnen overigens overwegen 
de kosten in verband te brengen met de gemeentelijke legesverordening Het gaat hier om 
een bedrag van € 95.000.  
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Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

2020 2021 2022 2023 % stijging 

t.o.v. PB 2019

Inwonerbijdrage 

Programmabegroting 2019 16.180 16.180 16.180 16.180

DDJGZ niet te indexeren -522 -522 -522 -522

Statushouders 2018 en 2019 -80 -80 -80 -80

Programmabegroting 2019 15.578 15.578 15.578 15.578

Loon en prijsindexering 2020 1.118 1.118 1.118 1.118

Toename aantal inwoners 60 60 60 60

Indexering versterkingsgelden 142 142 142 142

Zorg- en Veiligheidshuis 60 60 60 60

Investering Watertankwagens 52 52 52

Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel 

brandweer*
400 400 400 400

Programmabegroting 2020 17.358 17.410 17.410 17.410 11,4%

Bestuursafspraken

Programmabegroting 2019 33.581 33.581 33.581 33.581

Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel 

brandweer* -400 -400 -400 -400

Programmabegroting 2020 33.181 33.181 33.181 33.181

Totaal gemeentelijk bijdrage 50.539 50.591 50.591 50.591 2,8%

“* cf. afspraken programmabegroting 2016 verhouding inwonerbijdrage/bestuursafspraak Brandweer

Treasury en financiering
Het kasstroomoverzicht 2018-2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de 
komende jaren. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken langlopende leningen 
voor 2020 bedraagt € 3.6 miljoen. 

1e begrotingswijziging 2019
De effecten uit de programmabegroting 2020, die doorwerken naar 2019 zullen bij  de 1 e 

bestuursrapportage 2019 via de 1e begrotingswijziging 2019 worden verwerkt. De verhoging 
van  de  bijdrage  Zorg-  en  Veiligheidshuis  op  de  inwonerbijdrage  is  als  apart  beslispunt 
opgenomen, zodat dit meeloopt via de zienswijzeprocedure.

Niet in de begroting verwerkte lopende projecten en onderzoeken

Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes: 
Dit project is bij het opmaken van deze begroting nog onderhanden en zal volgens planning 
in 2019 leiden tot besluitvorming bij gemeenten en vervolgens tot besluitvorming in het 
Algemeen Bestuur. Het beheer en onderhoud door de VRK start volgens planning per 
1-1-2020. Aangezien het proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties 
hiervan niet worden meegenomen in de begrotingsopstelling. Deze begrotingswijziging zal 
separaat aan het bestuur worden voorgelegd.

Bluswatervoorziening: 
In de begroting heeft de eventuele dienstverlening van de VRK op het gebied van de 
bluswatervoorziening nog geen plek kunnen krijgen, omdat de gemeenten nog met elkaar in 
gesprek zijn over de vraag of en zo ja hoe zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de 
bluswatervoorziening een plek geven in de repressieve taken van de brandweer. 
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Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet betekent voor de VRK dat vanuit een ander vertrekpunt de 
adviesrol met betrekking tot gezondheid en veiligheid wordt ingevuld. Het is nog onduidelijk 
wat de Omgevingswet betekent voor de taakopdracht voor de VRK, de functieprofilering die 
hieruit voortvloeit en de capaciteit die nodig is. Aangezien hierover nog geen concreet beeld is 
gevormd, heeft dit nog geen vertaling kunnen krijgen in de voorgelegde programmabegroting. 
Het is evenwel niet uit te sluiten dat op een later moment hierover een 
besluitvormingsvoorstel volgt.
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Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 

2020 2021 2022 2023

Vertrekpunt programmabegroting 2019 -20 -30 112 112

Nominale ontwikkeling

Prijsindexering -210 -210 -210 -210

Loonindexering -1.378 -1.378 -1.378 -1.378

Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten 142 142 142 142

Stijging gemeentelijke bijdrage 1.118 1.118 1.118 1.118

Stijging subsidies en crisisondersteunende taken 222 222 222 222

Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage 75 75 75 75

subtotaal nominale ontwikkeling -31 -31 -31 -31

Autonome ontwikkelingen

Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR) -75 -70 -71 -71

Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis) -60 -60 -60 -60

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners 60 60 60 60

Zorg- en Veiligheidshuis -60 -60 -60 -60

- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis 60 60 60 60

Actualiseren financieringsresultaat -57 -24 -8 -1

subtotaal autonome ontwikkeling -132 -94 -79 -72

Investeringen

Actualisatie MJIP 2019-2023  85 -133 -94 -294

subtotaal actualisatie investeringsplan 85 -133 -94 -294

Nieuw Beleid

Wet- en regelgeving duiken -322 -322 -322 -322

Investering duikmateriaal -12 -12 -12 -12

Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid -50 -50 -50 -50

Voortzetting aandacht statushouders -80 -80 -80 -80

Infectieziektebestrijding -41 -41 -41 -41

Duurzaamheid -50 -50 -50 -50

Kosten invoering flexibele digitale werkplekvoorzieningen -150 -150 -150 -150

Investering Zaakgericht werken -255 -304 -420 -420

Aanschaf Watertankwagens -52 -52 -52

- Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. aanschaf 

Watertankwagens

52 52 52

subtotaal nieuw beleid -960 -1.009 -1.125 -1.125

Dekkingsvoorstellen

Besparing samenvoeging meldkamer Noord-Holland 600 800 800 800

Herijking versterkingsactiviteiten 128 128 128 128

Efficiencymaatregelen 570 570 570 570

subtotaal dekkingsvoorstellen 1.298 1.498 1.498 1.498

Begrotingssaldo 240 201 281 88
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Advies Commissie Bedrijfsvoering
De CBV adviseert positief op het vaststellen van de programmabegroting 2020 met de 
kanttekening om de noodzaak en/of wenselijkheid van de nieuw beleidsvoorstellen beter te 
duiden zodat het bestuur een afgewogen keuze kan maken.
Reactie directie:
De onderbouwing van de voorstellen voor nieuw en versterkt beleid is naar aanleiding van 
het advies van de commissie bedrijfsvoering nog een keer tegen het licht gehouden en de 
argumentatie die aan de voorstellen ten grondslag ligt, zijn aangescherpt.
Er ligt een begroting voor die voldoet aan de daaraan meegeven uitgangspunten. Bij  het 
opnemen  van  nieuw  en  versterkt  beleid  is  terughoudendheid  betracht.  Het  hiermee 
gemoeide geldvolume betreft een klein percentage van het begrotingssaldo (1,3%)

4. Voorstel te nemen besluiten:
1. De ontwerp programmabegroting 2020 vast te stellen en voor advies aan te bieden 

aan de bestuurscommissies op 8 april 2019
2. Na vaststelling van de begroting 2020 op 8 april 2019 deze aan te bieden aan de 

besturen van de regiogemeenten met het verzoek om voor 4 juni hun zienswijze 
kenbaar te maken.

3. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting:
a. De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2020 

van het meerjareninvesteringsplan 2020-2023 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting).

c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2019 en daarvoor de 
bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting)

d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de 
jaarschijven 2021-2023 van het MJIP 2020-2023 bij de aanbestedingen om zo 
een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De 
uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.

e. Een krediet te voteren voor de aanschaf van twee watertankwagens voor een 
bedrag van € 600.000 in 2020. De structurele lasten ad. € 52.000 zullen 
vanaf 2021 leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

f. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van 
langlopende leningen in 2020 tot maximaal € 3.6 miljoen.

g. De nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen.
- Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 334.000
- Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 50.000
- Voortzetting aandacht statushouders € 80.000
- Infectieziektebestrijding € 41.000
- Duurzaamheid € 50.000
- Flexibele digitale werkplekvoorzieningen € 150.000
- Zaakgericht werken € 255.000

h. In  te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf  2019 ten 
behoeve van het Zorg- en Veiligheidshuis met een bedrag van € 60.000.

i. De  directie  te  verzoeken  de  overwegingen  rond  de  evenementen-
ondersteuning nader te onderzoeken met de gemeenten en op basis daarvan 
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het bestuur een voorstel te doen 
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5. Vervolgtraject
8   april 2019 Bestuurscommissies
9 april t/m 4 juni Zienswijzetraject regiogemeenten (gelijktijdige toezending stukken 

aan colleges en griffies)
17 juni 2019 Dagelijks bestuur 
1 juli 2019 Bestuurscommissies
8 juli 2019 Vaststelling Algemeen Bestuur

6. Bijlage(n):
Ontwerp programmabegroting 2020-2023 

In de vergadering genomen besluit:
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