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1. Inleiding

Met deze notitie worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 vastgesteld. Op basis 
van deze uitgangspunten wordt vervolgens de ontwerpbegroting 2021 opgesteld.

Nadere toelichting inhoud uitgangspuntennotitie
Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2020 met daaraan toegevoegd de 
bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2019 die van invloed zijn op 2020 
Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de 
primitieve begroting 2020. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

 Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen
 Autonome en externe ontwikkelingen: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk 

zijn te kwalificeren en die niet worden veroorzaakt door wijziging van eigen beleid

Hoofdstuk 2 gaat in op de financiële grondslagen voor de begroting 2021.
 
Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen, en geeft een 
totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2021 en het eventuele effect op de actuele 
begroting 2020. Ook worden de actuele en vervallen risico’s benoemd.
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2. Financiële grondslagen 

Voor 2021 worden – evenals in de voorgaande jaren – de volgende financiële grondslagen gehanteerd:
- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals 

door het CPB gepubliceerd. De index 2021 wordt op zijn vroegst in maart 2020 verwacht. In deze 
uitgangspuntennotitie is daarom uitgegaan van een voorlopig cijfer.

- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de 
programmabegroting 2021 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de 
inwoneraantallen per 1 januari 2019.

- De hoogte van de overhead (conform definitie BBV bestaande uit: kantoorhuisvesting, 
leidinggevende primair proces inclusief managementondersteuning, financiën, P&O, inkoop, 
communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuur ondersteuning, ICT, facilitaire zaken en 
DIV) is genormeerd op maximaal 21,5% van de totale inkomsten van de begroting. 

- Tarieven voor subsidie- en overige taken worden gebaseerd op de genormeerde ingezette 
capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat uit het formatiebudget + bijkomende 
personeelskosten + 21,5% overhead. Indien van toepassing, wordt dit bedrag verhoogd met 
materiële kosten. 
De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. Daar waar 
landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.

- Het BBV schrijft de wijze van berekening van de interne rekenrente voor. In het huidige 
meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met 2%. Bij het opstellen van de programmabegroting 
2021 bestaat de kans dat deze, op basis van de BBV-regels, aangepast moet worden. 

- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende vertrekpunten:
- BDUR: beschikking Rijksbijdrage BDUR 2020 
- Ambulancezorg: vergoedingssom zorgverzekeraars 2020 
- Gemeentelijke bijdragen: programmabegroting 2020

3. Kaders en programmaontwikkelingen
In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2021 nader 
toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2019 incl. bestuursbesluiten en 
begrotingswijzigingen 2019 die betrekking hebben op 2020.

3.1 Bestuursbesluiten 2019

In 2019 zijn enkele bestuursbesluiten genomen met financiële consequenties voor 2020. 

3.1.1. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ
De kosten van de pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt 
OGGZ worden voor 2020 meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2020. De kosten voor 2021 
worden meegenomen in de programmabegroting 2021.

3.1.2. Meldpunt en verkennend onderzoek WvGGZ
De incidentele en structurele kosten 2020 voor het meldpunt en verkennend onderzoek WvGGZ door 
de VRK worden voor 2020 meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2020. De structurele kosten 
worden verwerkt in de programmabegroting 2021. 

3.1.3. Formatie evenementen coördinator
De kosten voor uitbreiding van een evenementen coördinator worden in 2020 gedekt uit het 
begrotingsaldo. Het structureel effect wordt verwerkt in de programmabegroting 2021. 
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3.2 Nominale ontwikkelingen

3.2.1 Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2019 CPB)

Prijsindexering
Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’.  
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt 0.10% ten opzichte van het 
prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2020. De prijsindexering voor het jaar 2021 is 
voorlopig geraamd op 1.7%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.8%.
IMOC 2017 2018 2019 2020 cumulatief

CPB decemberraming 2019 1,30 2,20 1,50 1,70

CPB decemberraming 2018 1,50 1,90 1,60 1,60

Aanpassing -0,20 0,30 -0,10 0,10 0,10
 

Loonindexering
De loonindexering is gebaseerd op het in 2019 afgesloten cao-akkoord over de periode 2019-2020.
De belangrijkste gevolgen van de cao-gemeenten 2019 – 2020 zijn: 
•             Een stijging van de salarissen met 3.25% per 1 oktober 2019 
•             Een stijging van de salarissen met 1% per 1 januari 2020 
•             Een stijging van de salarissen met 1% per 1 juli 2020
•             Een stijging van de salarissen met 1% per 1 oktober 2020
 
In de programmabegroting 2020 was rekening gehouden met een loonindexering van 2.7%, waarvan 
0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging.
Op basis van het cao-akkoord betekent dit, ten opzichte van de programmabegroting 2020, voor 2020 
een verhoging van 2.58% en voor 2021 1.25%.

Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 1.81%
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2021 bedraagt 3.20%. 
Aangezien de verhoging over het lopend boekjaar 2020 boven de afgesproken bandbreedte van 1% 
ligt, wordt uitgegaan van doorberekening in de inwonerbijdrage.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2020 en programmabegroting 2021

weging correctie indexcijfer 2021

indexcijfer 2020 komt bij PB 2021 Totaal

Prijsindexering 31% 0,10% 0,03% 1,70% 0,53% 0,56%

Loonindexering definitieve ontwikkel ing (niet eerder geraamd) 69% 2,58% 1,78% 0,00% 1,78%

Loonindexering 2021 69% 1,25% 0,86% 0,86%

1,81% 1,39% 3,20%
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In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.

2012
2014

2016
2018

2020

0.00%

4.00%

gewogen indexcijfer

gewogen indexcijfer

3.2.2 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020

De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de 
afgesproken bandbreedte van 1%. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage van € 915.000. 

3.2.3 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021.

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 51.581.000 (uitgangspunt programmabegroting 2020 
en besluitvorming Businesscase Bluswatervoorziening)
Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 
2021, ten opzichte van de programmabegroting 2020, € 1.623.000.

3.2.4 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis
Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van onze organisatie en is daarmee een 
onderdeel die meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke bijdrage (met 
uitzondering van gemeente Uitgeest).
Bij het opmaken van deze notitie zijn de uitgangspunten van de begroting Veilig thuis 2020 waarop de 
nominale ontwikkeling wordt gebaseerd nog niet volledig in beeld. De onderdelen zijn daarom als p.m. 
post opgenomen in de tabel Kaderontwikkeling. De uiteindelijke nominale ontwikkeling op Veilig Thuis 
wordt verwerkt in de programmabegroting. 

3.2.5 Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden 
meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.2% = € 200.000.

3.2.6 Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag 
van € 378.000.

3.2.7 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2021 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage 
van € 78.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK:

bedragen * € 1.000 2020 2021

prijsindexering -17 -334

loonindexering -1356 -2013

Stijging gemeentelijke bijdrage 915 1623

Indexering Versterkingsgelden 200

Stijging subsidies en ondersteunende taken 33 378

BDUR schatting loon- en prijsontwikkeling 78 78

-347 -68
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3.3 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2020 en verder beschreven. 
In de tabel in hoofdstuk 3.8 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de 
gemeenten danwel in eerste instantie uit eigen middelen worden gedekt.

3.3.1. Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis 
beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3733) leidt tot een 
stijging van € 72.000.

3.3.2. Tegemoetkoming ziektekosten

De nieuwe cao geeft aan dat alle medewerkers (met uitzondering van de vrijwillige brandweer) recht 
hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De voorwaarde voor het 
hebben van een aanvullende zorgverzekering, bij één van de zorgverzekeraars waar de VNG een 
collectief contract mee heeft afgesloten, is daarmee losgelaten. Voor de VRK betekent dit een stijging 
van de personeelslasten en daarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 150.000. 

3.3.3. Privacy en informatieveiligheid

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) moet voldoen aan strenge wettelijke eisen voor de privacy en 
Informatieveiligheid, zoals die zijn neergelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die 
sinds 1 januari 2019 van kracht is. Onderdelen van de VRK werken met privacygevoelige medische 
gegevens van cliënten en dienen te voldoen aan nog strengere eisen. Reden waarom de VRK in 2021 
gecertificeerd dient te zijn; voor het geheel op basis van de ISO 27001 norm en voor onderdelen op 
basis van de NEN 7510 norm. In 2020 zet de VRK de eerste stap door een proeftoets af te nemen om 
te bezien in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan en of nog extra inspanningen moeten worden 
geleverd.
De kosten voor certificering in het kader van informatiebeveiliging, waarmee nog geen rekening was 
gehouden, worden voor de komende jaren als volgt ingeschat: 

Kosten Externe inhuur DNV
NEN 7510:2017

2021 2022 2023 2024

Initiële certificering € 16.000

Periodieke audit (jaarlijks) € 6.000 € 6.000

Her certificering € 12.000

subtotalen € 16.000 € 6.000 € 6.000 € 12.000

De kosten komen vanaf 2022 terug in een cyclus van drie jaar.

Daarnaast is het nodig om in 2021 preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te 
komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy-
waarborging. De financiële consequenties worden ingeschat op € 70.000. Dit bedrag is benodigd voor 
phishing simulaties, licenties e-learning informatieveiligheid en privacy, implementatie en licentie van 
detectie tooling (aanval en/of datalek detectie), het laten uitvoeren van een viertal pentesten en het 
doorvoeren van verbeteringen in verschillende SaaSoplossingen waar tekortkomingen in zijn 
geconstateerd.
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3.3.4 Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol

Gelet op het toegenomen risico dat de regio wordt geconfronteerd met extreem geweld, wordt het 
noodzakelijk geacht een specialistisch team op te richten die kan optreden in risicovolle situaties na 
extreem geweld op de luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en 
worden de daarmee samenhangende materiële voorzieningen aangeschaft. Zoals besloten bij de 2e 
bestuursrapportage 2019 worden de uitgaven voor 2020 ten laste gebracht van het flexibel budget 
voor nieuwe maatschappelijke risico’s. Aangezien de te nemen maatregelen zijn te zien als 
noodzakelijk en onvermijdelijk en tegenover de structurele kosten ad € 133.000 ook dekking dient te 
staan, worden deze als autonome ontwikkeling meegenomen in het begrotingsproces 2021 e.v.

3.3.5 Medische milieukundige zorg

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het ‘bevorderen van de 
medisch milieukundige zorg’. Daarnaast heeft het de taak om gemeenten goed te adviseren over 
gezondheidsaspecten en te bewaken dat deze in bestuurlijke beslissingen worden meegewogen. In 
een vorm van ‘opgeschaalde medische milieukunde’ levert de GGD ook een taak bij de advisering bij 
ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen 
en Rampen (GHOR). De laatste jaren is de vraag om advies en de noodzaak tot actieve 
informatievoorziening, onder andere als gevolg van de toegenomen aandacht voor gezondheid, sterk 
toegenomen (gezonde leefomgeving in relatie tot nationale luchthaven, industrie, intensieve 
bebouwing, wegeninfrastructuur e.d.) en dat heeft geleid tot druk op de organisatie om te blijven 
voldoen aan de vraag om ondersteuning in de vorm van advies en geven van voorlichting. Hoewel 
beheersmaatregelen zijn getroffen, is het voor een werkbare situatie nodig om de capaciteit in lijn te 
brengen met de taaklast en dat brengt structureel meer kosten met zich mee tot een bedrag van 
€ 104.000. Aangezien weinig tot geen invloed kan worden gehouden op de oplopende vraag, wordt dit 
gezien als een autonome ontwikkeling.

3.3.6 Loonkosteneffect transitie (omzetting van cao-jeugd naar gemeenten) Veilig Thuis

Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten) van 
Veilig Thuis leidt tot hogere kosten dan waarmee in de prestatiebegroting 2020 rekening is gehouden. 
De precieze consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2021, effect 2020. 
De vraag is nog of deze kosten tijdelijk worden gezien als frictiekosten of als onderdeel van bijstelling 
nominale ontwikkeling 2020.

3.4 Actualisatie MJIP 2020-2024 

Het meerjarige investeringsplan wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de 
programmabegroting 2021. De kapitaallasten die hieruit voorvloeien, worden in de begroting 
verwerkt.
De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar kunnen bij het opstellen van de 
uiteindelijke programmabegroting nog bijgesteld worden.

Conform het meerjaren investeringsplan Brandweer zijn voor de jaren 2021 en 2022 investeringen 
opgenomen voor de vervanging van de bluskleding. Ter voorbereiding op de aanbesteding is een 
marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de marktprijzen voor bluskleding fors zijn 
gestegen ten opzichte van het huidige budget. De gemiddelde marktprijs is 17.5% hoger dan waarop 
het huidige budget gebaseerd is geweest. Om de noodzakelijke voorraad bluskleding op basisniveau te 
houden moet het bedrag van de huidige investering dienovereenkomstig worden verhoogd. 
De financiële consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2021.
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3.5 Overige ontwikkelingen

Ontwikkelingen JGZ
De jeugdgezondheidszorg is de laatste jaren veranderd en de zorgvraag is toegenomen. Hierbij valt te 
denken aan een stijgende vraag naar de inzet van jeugdgezondheidszorg in relatie tot 
schoolziekteverzuim en de toename van nieuwkomers in de regio (kinderen uit het buitenland die zich 
hier vestigen, zoals vluchtelingen en kinderen van expats). In zijn algemeenheid wordt een toename 
gezien van complexiteit in de casuïstiek, wat meer vraagt van de organisatie. Tot nu toe zijn deze 
ontwikkelingen opgevangen vanuit de eigen formatie. De vraag is hoe dat in te toekomst zijn beslag 
zal krijgen, temeer daar het belang van preventieve jeugdgezondheidszorg aan waarde wint. Reden 
dat de bestuurscommissie PG&MZ een opdracht heeft gegeven om een verkenning uit te voeren hoe 
de jeugdgezondheidszorg naar de toekomst dient te worden ingericht. Hierbij dient oog te bestaan 
voor de (veranderende) behoefte van ouders, ICT-ontwikkelingen, de inzet van moderne 
communicatiemiddelen, functiedifferentiatie en een grotere rol van de jeugdarts in het sociaal 
domein. 

Technische hygiënezorg
Hygiëne wint in toenemende mate aan belang om risico’s op ziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. 
Op dit moment wordt onderzocht welke risico’s bestaan bij zorgboerderijen, kinderboerderijen, 
medisch kinderdagverblijven, consultatiebureaus en dergelijke. De resultaten van deze risicoscan, 
kunnen ertoe leiden dat meer inspecties op het vlak van Technische Hygiënezorg worden gewenst 
door gemeenten of tot gevolg hebben dat voorlichtingssessies moeten worden georganiseerd of 
voorlichtingsbrochures geschreven. In dat geval zal de organisatie daarop moeten worden aangepast.

Lagere indexatie subsidies dan benodigd
Al enkele jaren kennen enkele gemeenten bij subsidie en maatwerkopdrachten lagere nominale 
indexering toe dan de indexering zoals die bij de programmabegroting van het betreffende jaar is 
vastgesteld. Het effect hiervan is een oplopend structureel nadeel op deze onderdelen in de VRK-
begroting en daarmee het risico dat alle deelnemende gemeenten bij een nadelig saldo hieraan mee 
betalen.
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3.6 Actualisatie risicoprofiel

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 zal het risicoprofiel worden geactualiseerd. 
Hierbij wordt betrokken welke risico’s eerder in de bestuursrapportages 2019 zijn benoemd en welke 
eerdergenoemde risico’s inmiddels zijn vervallen. 
De volgende nieuwe risico’s worden hierin meegenomen:

Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)
Toename van extreme vervuilingen en (gedwongen) ruimingen bij Hygiënisch Woningtoezicht (HWT). 
Het aandeel van de bewoners die de ruiming en schoonmaak niet zelf kunnen bekostigen neemt toe. 
Daarnaast stijgen de prijzen die schoonmaakbedrijven rekenen. 

Clientvolgsysteem
De toegenomen eisen met betrekking tot privacy en de verwachte toename van meldingen bij 
Vangnet en Advies, als gevolg van de uitbreiding bereikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast en de 
uitvoering WvGGZ, maken het nodig het Clientvolgsysteem hierop aan te passen. Dit is een 
noodzakelijke maatregel, omdat anders niet voldaan kan worden aan wettelijke voorschriften. Als hier 
vanuit de gemeente geen financiële dekking tegenover staat, kan dit – indien binnen de exploitatie 
geen ruimte bestaat voor dekking – leiden tot een incidenteel nadelig resultaat.

Uitstroom crisisfunctionarissen
Voorzien wordt dat de uitstroom van crisisfunctionarissen als gevolg van leeftijd zal toenemen, 
waardoor er meer dan gemiddeld nieuwe functionarissen moeten worden opgeleid. Dat zal druk 
leggen op het budget voor ‘Opleiden Trainen & Oefenen’. 

Projecten Advies en Onderzoek
Indien de financiële ruimte bij gemeenten kleiner wordt leidt dit mogelijk tot minder projecten. 
Afname van subsidie kan leiden tot frictiekosten waarvoor in de begroting geen directe dekking zal 
zijn.

Effecten van het tweede loopbaanbeleid
Tussen 2020 en 2029 zijn er 88 medewerkers die starten met een (oriëntatie op de) 2e loopbaan. 
Er wordt een uitstroompiek verwacht in de jaren 2026 tot en met 2028. Het is zaak hierop tijdig te 
anticiperen en een plan te maken voor vervanging van medewerkers die wegens het volgen van een 
opleiding worden uit geroosterd en het opvangen van uitstroom door werving en effectief inzetten 
van strategische personeelsplanning. Op dit moment zijn de financiële consequentie nog niet in te 
schatten.

Evenementen 
Als de trend zich doorzet dat evenementen in aantal, grootte en complexiteit toenemen, de 
(veiligheids)eisen groeien en van hulpdiensten meer inzet wordt gevraagd, zal dit gevolgen kunnen 
hebben voor de belasting van de organisatie en een kosteneffect teweeg kunnen brengen.

Veilig Thuis Kennemerland
De uitkomst van de due diligence, die, in het kader van het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK, 
is uitgevoerd, dient nog een plek te krijgen in het risicoprofiel van de VRK. Het door vertalen van de 
risico’s zal in de risicoparagraaf van de programmabegroting plaatsvinden. 
Daarnaast kunnen in 2020 nog frictiekosten optreden, die voortkomen uit zaken die in het kader van 
de transitie na 1 januari 2020 nog uitgevoerd moeten worden (Effecten activiteiten projectplan deel 
B).
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Vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Komende jaren worden nieuwe vaccinatieprogramma’s verwacht waarvoor de financiële middelen in 
eerste instantie door het RIVM beschikbaar worden gesteld. De verwachting is dat deze middelen 
daarna, conform huidige systematiek van het RVP, worden overdragen naar het gemeentefonds. 
Deze middelen dienen vanuit de gemeenten, op basis van de verdeling tussen VRK en JGZ 
Kennemerland, overgedragen te worden naar de VRK. Als dat niet of in onvoldoende mate plaatsvindt, 
kan dit een risico betekenen voor de uitvoering.

Overname kazernes
De voorbereiding van de overname van het beheer en onderhoud van de brandweerposten is vrijwel 
afgerond. De ambtelijke afstemming van de Meerjaren Onderhoudsprogramma’s (MJOP’s) en de 
overige beheer aspecten heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk voorzien, maar is uiteindelijk goed 
verlopen. Er rest slechts hier en daar een laatste technische kwestie. Het proces stagneert op de 
overdracht van budgetten voor beheer en onderhoudscapaciteit bij de VRK. 
Anticiperend op de situatie dat het beheer en onderhoud wordt overgedragen is de formatie bij de 
VRK op het daartoe benodigde niveau gebracht. Als gemeenten niet gaan bijdragen, zoals 
afgesproken/verwacht, dan zal leiden tot extra niet begrote kosten.

Energietransitie
De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiedragers vraagt om kennisontwikkeling 
en informatiedeling binnen de hele organisatie. Voor de brandweer geldt in het bijzonder dat 
onderzocht dient te worden of bestaande brandbestrijdingsmethoden nog voldoen of dat er 
noodzaak/belang is te investeren in een alternatieve aanpak. Gedacht kan worden aan de situatie dat 
meer accu’s buitenshuis worden opgeslagen, die als ze brand vatten alleen door onderdompeling 
kunnen worden geblust. 
De VRK is betrokken bij landelijke initiatieven en er zijn ideeën in ontwikkeling om binnen NW4 de 
samenwerking te zoeken en een gezamenlijk programma Veilige Energietransitie (VET) op te stellen en 
uit te voeren. 
Het is niet uit te sluiten dat sprake is van toenemende inzet van personele capaciteit, training en 
mogelijk de aanschaf van specifieke hulpmiddelen. De onzekerheid over de ontwikkelingen maakt het 
vooralsnog onmogelijk om hier een financiële inschatting van te maken. 

Vervallen risico’s 

Bluswatervoorzieningen
Nu de businesscase Bluswatervoorzieningen in 2019 is vastgesteld en de implementatie is opgestart, 
komt het eerdergenoemde risico over het niet op orde zijn van de bluswatervoorzieningen, te 
vervallen.
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3.8 Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld

Resumerend ontstaat het volgende beeld over de financiële positie van de VRK.
Dit beeld geeft inzicht in de omvang van de opgave waar de VRK voor staat om de meerjarenraming 
sluitend te houden. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting.

Kaderontwikkeling 2020-2024 bedragen * € 1.000

2020 2021 2022 2023 2024

Vertrekpunt programmabegroting 2020 390 201 281 88 88

3.1 Bestuursbesluiten

3.1.1 Pilot Uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid 
meldpunt OGGZ

3.1.2 WvGGZ meldpunt en verkennend onderzoek -96 -96 -96 -96

3.1.3 - Stijging gem. bijdrage a.g.v. WvGGZ en meldpunt Z&O 96 96 96 96

Evenementencoordinator -83 -92 -92 -92 -92

subtotaal -83 -92 -92 -92 -92

Nominale ontwikkeling

3.2.1 Prijsindexering -17 -334 -334 -334 -334

3.2.1 Loonindexering (CAO per 1-10-2019) -1.356 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013

3.2.2 Correctie gemeentelijke bijdrage 2020 915

3.2.3 Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 1.623 1.651 1.645 1.645

3.2.4 Loon- en prijsindexering Veilig Thuis pm pm pm pm

3.2.4 Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis pm pm pm pm

3.2.5 Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten 200 200 200 200

3.2.6 Stijging subsidies en overige inkomsten 33 378 378 378 378

3.2.7 Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage 78 78 78 78 78

subtotaal nominale ontwikkeling -347 -68 -40 -46 -46

3.3 Autonome ontwikkelingen

3.3.1 Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis) -72 -72 -72 -72

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners 72 72 72 72

3.3.2 CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering -150 -150 -150 -150 -150

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bijdrage ziektekostenverzekering 150 150 150 150 150

3.3.3 Privacy en informatieveiligheid -86 -6 -6 -12

3.3.4 Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol -133 -133 -133 -133

3.3.5 Medische milieukundige zorg -104 -104 -104 -104

3.3.6 Loonkosteneffect transitie Veilig Thuis pm

- Stijging gem.bijdrage a.g.v. 'Loonkosteneffect transitie Veilig 

Thuis

pm

subtotaal autonome ontwikkeling 0 -323 -243 -243 -249

3.4 Actualisatie MJIP 2020-2024  (voorlopig) 97 -84 -74 90 -67

subtotaal actualisatie MJIP 2020-2024 97 -84 -74 90 -67

Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders 57 -366 -168 -203 -366

Nog te dekken bij programmabegroting 2021 366 168 203 366

Begrotingssaldo 57 0 0 0 0
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Bijlage: tabel bijdrage per gemeente  

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018) bedragen * € 1.000
VBK

Gemeente Aantal 

inwoners  

per                 

1-1-2017

Index       

percen-

tage                              

Blus 

water-

vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT* DD-JGZ

Per 

inwone

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwone

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaa

l

Per 

inwone

Totaa

l

Totaal

Beverwijk 41.077         2,27% 7,04 289 2.261 3,57 147 7,29 300 28 11,31 465 0,82 34 1,24 51 0,76 31 3.605

Bloemendaal 23.208         2,27% 7,04 163 1.047 3,57 83 7,29 169 17 11,31 263 0,82 19 1,24 29 0,76 18 1.808

Haarlem 159.709      2,27% 7,04 1.124 9.759 3,57 571 7,29 1.165 102 11,31 1.807 0,82 131 1,24 198 0,76 122 14.979

Haarlemmermeer 153.149      2,27% 7,04 1.078 10.848 3,57 547 7,29 1.117 251 11,31 1.732 0,82 126 1,24 190 0,76 117 16.007

Heemskerk 39.146         2,27% 7,04 276 1.739 3,57 140 7,29 286 30 11,31 443 0,82 32 1,24 49 0,76 30 3.023

Heemstede 27.080         2,27% 7,04 191 1.082 3,57 97 7,29 198 19 11,31 306 0,82 22 1,24 34 0,76 21 1.969

Uitgeest 13.520         2,27% 7,04 95 578 3,57 48 7,29 99 10 11,31 153 0,82 11 1,24 17 0,76 10 1.021

Velsen 67.831         2,27% 7,04 477 4.541 3,57 242 7,29 495 54 11,31 767 0,82 56 1,24 84 0,76 52 6.769
Zandvoort 16.970         2,27% 7,04 119 1.325 3,57 61 7,29 124 10 11,31 192 0,82 14 1,24 21 0,76 13 1.879
TOTAAL 541.690 3.813 33.181 1.936 3.951 522 6.127 446 671 413 51.061

Overzicht aanpassingen 2020 bedragen in € 

Nominaal  2020 prijsindexering 0,10% 31% 0,03

loonindexering 2,58% 69% 1,78

1,81

Overzicht aanpassingen 2021

Nominaal  2021 prijsindexering 1,70% 31% 0,53

loonindexering 1,25% 69% 0,86

1,39

Totaal gewogen index 3,20

3.813 33.181 1.936 3.951 522 6.127 446 671 413 51.061

Bluswatervoorziening 167 167

bijdrage ziektekostenverzekering 63 5 22 31 3 23 3 150

Bijstell ing nominaal 2020 670 35 72 111 8 12 7 915

4.546 167 33.181 1.976 0 4.045 0 522 0 6.269 0 457 0 707 0 0 0 424 52.293

Nominale ontwikkeling 2021 520 27 55 85 6 9 6 708
Indexering versterkingsgelden 136 4 14 46 200

27 42 3 72

-52 927 875

5.150 1.094 33.181 2.003 4.131 522 0 6.396 477 762 0 433 54.148

Veiligheidshuis

Programma 

Veiligheidshuis

Programma 

openbare 

gezondheid

Totaal

A
an

p
assin

ge
n

 2
0

2
1

Toename aantal inwoners 

Programmabegroting 2021

Begroting 2021

vertrekpunt PB 2020

GHOR

P
ro

gram
m

ab
e

gro
tin

g 2
0

2
0

Brandweerzorg Publieke Gezondheid Veilig Thuis

Bluswatervoorziening

Programma 

Brandweer-

zorg

Programma 

Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Meldkamer NH

Meldkamer 

brandweer
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GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 *) 

bedrag * € 1.000

VBK
Gemeente Aantal 

inwoners  

per                 

1-1-2018

Index       

percen-

tage                              

Blus 

water-

vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT DD-JGZ

Per 

inwone

r

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwone

r

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaa

l

Per 

inwo

ner

Totaa

l

Per 

inwone

r

Totaa

l

Totaal

Beverwijk 41.176 3,20% 9,44 389 83 2.261 3,57 151 7,57 312 28 11,73 483 0,87 36 1,40 58 0,79 33 3.832

Bloemendaal 23.410 3,20% 9,44 221 47 1.047 3,57 86 7,57 177 17 11,73 275 0,87 20 1,40 33 0,79 19 1.942

Haarlem 161.265 3,20% 9,44 1.523 323 9.759 3,57 592 7,57 1.221 102 11,73 1.891 0,87 141 1,40 225 0,79 128 15.907

Haarlemmermeer 154.235 3,20% 9,44 1.456 309 10.848 3,57 566 7,57 1.168 251 11,73 1.809 0,87 135 1,40 215 0,79 122 16.881

Heemskerk 39.164 3,20% 9,44 370 79 1.739 3,57 144 7,57 297 30 11,73 459 0,87 34 1,40 55 0,79 31 3.237

Heemstede 27.286 3,20% 9,44 258 55 1.082 3,57 100 7,57 207 19 11,73 320 0,87 24 1,40 38 0,79 22 2.124

Uitgeest 13.528 3,20% 9,44 128 27 578 3,57 50 7,57 102 10 11,73 159 0,87 12 1,40 19 0,79 11 1.095

Velsen 68.348 3,20% 9,44 645 137 4.541 3,57 251 7,57 518 54 11,73 802 0,87 60 1,40 95 0,79 54 7.157

Zandvoort 17.011 3,20% 9,44 161 34 1.325 3,57 62 7,57 129 10 11,73 199 0,87 15 1,40 24 0,79 13 1.973

TOTAAL 545.423 5.150 1.094 33.181 2.003 4.131 522 6.396 477 762 433 54.148

*) bron CBS/statl ine bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

Veilig thuis Veiligheidshuis Totaal
Programma 

Brandweer-

zorg

Programma 

openbare 

gezondheid

Programma 

Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Programma 

Veiligheidshuis

 In
w

o
n

e
rb

ijd
rage

 P
ro

gram
m

ab
e

gro
tin

g 2
0

2
1

Brandweerzorg Publieke Gezondheid GHORMeldkamer NH
Meldkamer 

brandweer

*De bijdragen Hygiënisch Woningtoezicht en Veilig Thuis worden in de tabel verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2021.
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