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1. Inleiding
Om goed beeld te houden op de financiële positie van de VRK, wordt naast het jaarverslag ook een 
interne financiële analyse van de jaarresultaten gemaakt. In deze navolgende financiële rapportage 
wordt het jaarrekeningresultaat in een historisch perspectief geplaatst en in relatie tot lopende 
ontwikkelingen bezien. 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 boekjaren.
Het jaar 2019 is geëindigd met een financieel resultaat van € 1.062 mln. positief, een bedrag dat 
€ 68.000 hoger is dan bij de 2e bestuursrapportage werd verwacht.
Ondanks dat de resultaatverwachting bij de 2e bestuursrapportage en het uiteindelijke jaarresultaat 
dicht bij elkaar liggen, zijn op onderdelen wel afwijkingen te zien die in hoofdstuk 3.1.3 nader worden 
toegelicht.

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.  
Dit kostenbewustzijn heeft er ook toe geleid dat het meerjarenbeeld voor de programmabegroting 
voor de komende vier jaren een positief beeld laat zien. 

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. 
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3. Exploitatie

3.1 Het jaarresultaat 2019
Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage werd een voordelig saldo verwacht van € 998.000. 
Na opstelling van de jaarcijfers 2019 eindigt het boekjaar met een voordelig saldo van 
€ 1.062.000. De begroting sloot met een voordelig saldo van € 456.000. Daarmee bedraagt het 
resultaat ten opzichte van het reeds begrote resultaat € 606.000.
In paragraaf 3.1.1 zijn de procentuele 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
Programma Resultaat % begroting

Openbare Gezondheidszorg 40 0,05%

Jeugdgezondheidszorg -104 -0,12%

Regionale Brandweerzorg:

- Brandweerzorg -268 -0,31%

Multidisciplinaire samenwerking:

- Veil igheidsbureau 75 0,09%

- Opschaling meldkamer 14 0,02%

- Projecten 40 0,05%

Ambulancezorg:

- Ambulancedienst -19 -0,02%

- Zorgverzekeraars -46 -0,05%

GHOR 64 0,07%

Bevolkingszorg 56 0,07%

Veiligheidshuis 0 0,00%

Meldkamer (tot 1 juni)

- Meldkamer brandweer  (tot 1 juni) 196 0,23%

- Meldkamer ambulance (tot 1 juni) -250 -0,29%

Meldkamer Noord-Holland (vanaf 1 juni)

- Meldkamers -28 -0,03%

- Zorgverzekeraars 20 0,02%

Financiele middelen:

- Onvoorzien 124 0,14%

- Looncompensatie BDUR 87 0,10%

- Overig -362 -0,42%

Interne Dienstverlening

-Kantoorhuisvesting 529 0,62%

-Facil itair bedrijf + Staf, directie 329 0,38%

- Leidinggevenden primair proces 109 0,13%

Totaal 606 0,71%

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. 

 

Voordelen Nadelen

Onvoorzien 124 Personeelsverpl i chting 386

Vri jval  voorziening onderhoud MICK 433 Hogere onderhoudskosten brandweer 134

Stijging vraag reizigers vaccinaties 114 Brandweer Vakbekwaam worden 103

Efficiënte uitvoering RVP Meningokokken 132 Brandweer Vakbekwaam bl i jven 95

Boekwinst 116 Energiekosten voorgaande jaren 44

Ui tkering verzekeringen 72 Kosten overname kazernes 45

Vri jwi l l i gers vergoeding 196 Personeelskosten Meldkamer ambulance 250

Opleiden, oefenen GHOR/Vei l igheidsbureau 143 Storting onderhoudsvoorziening 40

Bi jdrage leegstandskosten en huurderving min. J&V 210 Digitaal  dos s ier (DDJGZ) 32

Divers en Vei l igheids bureau 75 Inhaa ls lag correctief onderhoud Zi jlweg 102

Bevolkingszorg 56 Jeugdgezondheids zorg 0-4 123

Vers nelde s amenvoeging Meldkamer brandweer  

met Zaanstreek Waterland

100 Voorbereiding- en implementatiekos ten 

nieuwe wetgeving (oa WvGGZ)

268

Vacatureruimte 570 Verbetering brandweergebouwen 149

Meldkamer brandweer overig 96 Overig 60

2437 1831

Resultaat 606
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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.

Analyses in de voorgaande jaren gaven aan dat binnen de organisatie sprake was van 
planningsoptimisme en de angst om budget kwijt te raken zonder het overzicht te hebben wat dit 
precies betekent waardoor het uiteindelijke jaarresultaat hoger uitviel dan bij de 2e berap verwacht.
In 2019 ligt de jaarverwachting 2e berap redelijk in lijn met het jaarresultaat. Op onderdelen zijn toch 
wel degelijk verschillen te zien. 
Na het opstellen van de tweede bestuursrapportage is de brandweer geconfronteerd met enkele 
extra uitgaven die niet waren en konden worden voorzien. Naast deze posten zijn door de brandweer 
gedurende het jaar keuzes gemaakt die extra kosten met zich meebrachten.  De financiële effecten 
van deze keuzes zijn niet in alle gevallen expliciet gemaakt en hebben daardoor niet geheel 
doorgewerkt in de financiële prognoses. Hierdoor zijn deze in de 2e berap onvoldoende onder de 
aandacht gebracht. Om dit te voorkomen zal komend jaar extra worden ingezet op het 
besluitvormingsproces en vastlegging rondom specifieke uitgaven die de budgetten te boven gaan. 
Een reële prognose voor vrijwilligers blijft lastig omdat dit voor een groot deel afhankelijk is van 
daadwerkelijk benodigde inzet, hetgeen door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld 
stormdagen) wordt beïnvloed. 
Een andere afwijking betrof het feit dat door een sector een ‘schaduwboekhouding” werd 
bijgehouden waarop de jaarprognose was gebaseerd. Hier zat echter een rekenfout in waardoor de 
verwachte prognose bij de 2e bestuursrapportage niet klopte met de realisatie. De afdeling heeft 
hieruit lering getrokken en zal in het vervolg voor de prognoses etc. gebruik maken van de 
gecontroleerde informatie uit het financiële systeem.
Zoals ieder jaar zijn daarnaast situaties ontstaan, die bij de 2e bestuursrapportage nog niet bekend 
waren of waarover nog geen duidelijkheid was. Ook het niet kunnen vervullen van vacatures of 
langere wervingstijd levert jaarlijks verschillen op t.o.v. de verwachting bij de 2e bestuursrapportage.

3.1.4. Specifiek voor 2019
In 2019 was sprake van een aantal specifieke ontwikkelingen zoals de voorbereiding en 
implementatie van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ), de uitbreiding 
beschikbaarheid en bereikbaarheid OGGZ (meldpunt Zorg & Overlast) en de aanpak Voorkomen 
Escalatie. De incidentele kosten voor een bedrag van € 268.000 zijn volledig binnen de begroting van 
de VRK gedekt. De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2021.
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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. 
T/m 2017 was de begroting slechts gestegen met € 249.000. Deze relatief bescheiden toename was 
met name een gevolg van in tussenliggende jaren besloten bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen 
waartoe is besloten zijn geheel geconcretiseerd.
Inmiddels is de begroting per 2019 cumulatief toegenomen met 9.1 mln. Dit komt voor een groot 
deel voort uit de gestegen loon- en prijscompensatie van afgelopen jaren. 

3.2.2. Begrotingssaldo en jaarresultaten voorgaande jaren

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Begrotingssaldo vs. jaarresultaat

Begrotingsaldo

Jaarresultaat

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. Bij het opmaken van de programmabegroting 2020 is besloten tot 
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een taakstelling van € 570.000 die al in 2019 werd doorgevoerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
voordelig begrotingsaldo van € 456.000.

In bovenstaande grafiek zijn de 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 onderstaand 
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 primaire 
processen) is uit de programma’s gehaald en overgebracht naar een nieuw programma Interne 
Dienstverlening. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Openbare Gezondheidszorg -146 -8 13 -175 223 -141 107 22

Jeugdgezondheidszorg 134 90 -86

Brandweerzorg (incl. meldkamer MKB) 857 457 772 58 -20 333 410 -72

Brandweerzorg, aandeel kapitaallasten 217 591 537 935 636

Ambulancezorg (incl. meldkamer MKA) 34 -841 173 16 20 -59 -83 -315

GHOR 14 3 83 54 216 -30 110 64

Multidisciplinaire Samenwerking 742 711 148 689 526 492 383 129

Financiele middelen -462 184 -631 -986 198 347 -151

Interne dienstverlening 405 -93 967

Bevolkingszorg 85 64 56

Meldkamer Noord Holland -8

Veiligheidshuis 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat 1.718 451 1.910 946 615 1.417 1.335 606

Het voordelig saldo bij programma Brandweer is gesplitst weergegeven, omdat dit t/m 2016 
grotendeels bestond uit het voordeel op de genormaliseerde kapitaallasten. Sedert 2019 wordt er 
begroot op basis van de werkelijk te verwachten kapitaallasten.
Sinds 2014 is het voordeel op kapitaallasten onderdeel van het voordelig begroting saldo. 
Het resultaat 2018 was aanzienlijk beïnvloed door de eind 2018 ontvangen eenmalige uitkering van 
J&V als gevolg van het uitwerkingskader meldkamer (voor achterblijvende kosten) van € 500.000. 

Analyse intern Jaarrekening 2019
8



3.2.3. Trend jaarresultaten

Bij elkaar analyse kijken we of er 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.
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( * € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Structureel effect?

Voordeel kapitaallasten PA&C 40 30 48 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Seksuele gezondheid 19 18 50 32 nee

Reizigersvaccinatie -102 98 114 nee

Brede Centrale Toegang 18 -14 -42

Technische hygienezorg 64 188 -3 -49 53 nee

Basispakket 4-18 41 42 63 nee, deel door Meningokokken

Digitaal  dossier -22 59 -12 -32 structureel i.vm. ontbreken indexering

Alarmering brandweer 221 167 108 44 35 128 231 196 relatie meldkamer

Repressie:  koude taken 541 75 -157 -99 -156 -721 nee

Repressie: warme taken -478 -199 450 15 -151 168 360 407 deels structureel 

Exploitatiekosten beveiliging C2000 29 29 29 nee, relatie met vertraging C2000

Risicobeheersing 460 283 107 85 147 -74 41 Voordelen reeds ingezet

Voordeel kapitaallasten  brandweer 217 591 537 935 636 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Projecten 95 166 79 34 65 112 48 herzien notitie heri jking 

versterkingsactiviteiten

Ambulancezorg -380 8 40 14 10 -19 nee

Alarmering ambulance -12 0 -60 -92 -250

Operationele activiteiten 14 40 19 146 -30 43 nee

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) 

GHOR

31 66 25 64 nee

voordeel kapitaallasten GHOR 3 43 35 4 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Producten VBK 174 304 57 390 67 102 46 68 begroting per 2018 op orde gebracht en 

geen structurele voordelen

RCC Schiphol -41 24 46 47 -13 7

Versterkingsgelden politie 0 0 116 265 265 140 herzien notitie heri jking 

versterkingsactiviteiten

Multidiscipl inaire 

informatievoorziening (MIV)

0 9 17 68 72 met ingang van 2019 onderdeel IM 

begroting

Auditteam 219 210 -5 0 11 69 12 herzien notitie heri jking 

versterkingsactiviteiten

Kwaliteitsverbetering MICK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      109 -4 43 169 116 herzien notitie heri jking 

versterkingsactiviteiten

Opschaling meldkamer -35 -23 -30 -160 17 14 begroting op orde

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) 

bevolkingszorg

39 12 131 56 50 64 56 nee, herschikking binnen begroting

Facilitair Bedrijf : Personeelskosten 239 52 67 148 nee, afhankeli jk invulling flexibele schil

ICT -203 -379 -377 53 48 nee

Digital isering en informatie-

management

227 52 -26 nee

Facilitair Bedrijf : Overige budgetten -90 5 110 156

Kapitaallasten Huisvesting 0 177 179 inmiddels onderdeel begrotingsaldo

Huisvesting Zi jlweg en Spaarnepoort 

en OZB 2015

-525 71 42 -73 -102

Bestuurszaken en 

bestuursondersteuning

150 260 24 78 72 -191 -8

Personeelskosten primair proces 155 34 109 nee

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

Incidenteel voordeel door compensatie 

rentederving meldkamer

Onvoorzien 0 124 64 96 124 124 afhankelijk aanspraak op onvoorzien

Extra ontvangst  BDUR 46 59 87 structureel effect verwerkt in begroting

Personeelsverplichting, vrijval 223 48 155 nee

Personeelsverplichting 255 -186 -392 -292 -289 -340 -541 afhankelijk van dossiers
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3.3  Vooruitblik 2020 e.v.

De meerjarenverwachting ten behoeve van het opstellen van de programmabegroting 2021 laat de 
komende jaren een positief saldo zien. Doordat de VRK werkelijke kapitaallasten raamt blijven de 
begrotingsaldo ’s jaarlijks fluctueren. Het voordeel wordt grotendeels verklaard door de eerder 
genomen besparingsmaatregelen in 2019 en de extra besparing die voortgekomen is uit de 
samenvoeging van de meldkamer. Zoals al aangegeven bij de Uitgangspuntennotitie is het hierdoor 
mogelijk een aantal nominale ontwikkelingen voor een bedrag van ruim € 400.000 binnen de eigen 
begroting te dekken en hiervoor geen beroep op de gemeenten te hoeven doen. 
De VRK gaat terughoudend om met het indienen van structurele voorstellen voor nieuw beleid. 
Wel zullen een aantal incidentele voorstellen worden voorgelegd die te maken hebben met actuele 
ontwikkelingen zoals het coronavirus en cybercriminaliteit. Dit wordt verder in de 
programmabegroting 2021 toegelicht.

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 € 443.000 en loopt vanaf 2021 op naar € 551.000. Jaarlijks 
wordt deze begroting door het DT met concrete projecten vastgesteld. 

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 € 310.000 en wordt op jaarplanbasis ingevuld.
In 2019 hebben uitgaven op het gebied van optreden brandweer bij extreem geweld, koppelingen 
alarmsystemen Schiphol en de aanschaf van scherfvesten. 

3.4 Conclusies
De VRK heeft een bedrijfsvoering waarin onverwachte zaken zich altijd zullen blijven voordoen en 
waarin moet worden gehandeld naargelang crisissituaties dat vragen. Los daarvan valt te constateren 
dat het resultaat wordt beïnvloed door planningsoptimisme en het soms te laat signaleren van 
(dreigende) overschrijdingen. Naar verwachting zal aan het begin van het 2e kwartaal 2020 kunnen 
worden overgegaan tot het organisatie breed vastleggen van aangegane bestellingen en 
verplichtingen in het financiële systeem. Daarnaast worden de instructies voor het overschrijden en 
compenseren van afdelingsbudgetten aangescherpt. Het doel van deze maatregelen is om eerder in 
beeld te krijgen waar knelpunten in de financiële huishouding dreigen te ontstaan. Hiermee zal de 
kwaliteit van de 1e en vooral de 2e bestuursrapportage kunnen toenemen waardoor het eindresultaat 
beter voorspelbaar wordt.
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4. Balans
Het uitgangspunt van deze rapportage is de balans uit de jaarrekening 2019.
Deze balans wordt per onderdeel toegelicht met daarbij een beschrijving van relevante 
ontwikkelingen vanaf 2013.

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2019

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa: 0 0 Algemene reserve 1.824 1.673

Bedrijfsgebouwen 17.366 18.172 Bestemmingsreserves 187 1.319

Vervoersmiddelen 11.031 12.559 Totaal reserves 2.011 2.992

Machines, apparaten en intstallaties 2.972 4.972 Saldo Jaarrekening 1.347 1.062

Overig 2.369 2.379

Totaal 33.738 38.082 Totaal eigen vermogen 3.358 4.054

Activa in ontwikkeling VRK 457 771

Activa in ontwikkeling MKNH 3.671 0

Totaal 37.866 38.853

Activa in ontwikkeling MKNH ICT 652 0

Activa over te dragen naar LMS 2.212 Voorzieningen 3.557 3.575

Totaal vaste activa 38.518 41.065 Totaal voorzieningen 3.557 3.575

Vlottende activa 0 0

Voorraad 28 2 Langlopende leningen 27.036 28.179

Totaal vlottende activa 28 2 Totaal langlopende schulden 27.036 28.179

0 0

Vorderingen Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen 1.821 693 Kasgeldleningen o/g 29 28

Rek.courant niet financ.instellingen 1.919 1.726 Transitoria overig 3.728 3.148

Overige vorderingen 208 325 Overige schulden 5.942 7.515

Uitzettingen met een rentetyp. 

Looptijd < 1jr 3.948 2.744

Transitoria overig 2.461 2.082 Rekening courant BNG 1.320 0

Overlopende activa 2.461 2.082

Liquide middelen 15 606 Totaal vlottende passiva 11.019 10.691

Totaal ACTIVA 44.970 46.499 Totaal PASSIVA 44.970 46.499
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4.1 Vaste activa
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bedrijfsgebouwen 6.646 14.957 19.886 19.144 19.277 18.192 17.366 18.172

Vervoersmiddelen 7.818 7.534 7.953 7.506 7.788 7.737 11.031 12.559

Machines, apparatuur en installaties 3.509 3.746 3.066 3.785 3.952 3.411 2.972 4.972

Overige materiële vaste activa 1.596 1.750 2.489 1.945 1.979 2.708 2.370 2.379

Boekwaarde 19.569 27.987 33.394 32.380 32.996 32.048 33.739 38.082

In ontwikkeling 3 322 22 439 115 3.570 4.779 771

Totaal 19.572 28.309 33.416 32.819 33.111 35.618 38.518 38.853

In de tabel is het verloop van de boekwaardes over de periode 2012-2019 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 2019 is door de VRK voor een bedrag van € 8.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste 
posten:
Brandweermaterieel: € 4.104.756 
Ambulancezorg: € 31.288

 Elektrisch brancardsysteem
Interne Dienstverlening: € 559.800

 Meubilair (€ 81.816)
 ICT (€ 477.984)

Verbouwing meldkamer Noord-Holland (€ 3.593.820)

De activa in ontwikkeling betreft met name:
 Herinrichting terrein € 240.409
 Puntafzuiging € 364.010
 Snel inzetbaar voertuig € 49.167

Investeringen ICT meldkamer en een deel van de investeringen in het kader van de verbouwing 
meldkamer (€ 2.212.300) worden in het 1e kwartaal 2020 overgedragen naar de Landelijke 
Meldkamer Samenwerking (LMS)

Volume Investeringskredieten en door te schuiven restantkredieten

Investeringen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kredieten 4.339 6.223 9.273 8.342 6.546 17.359 15.370 11.968

Restantkredieten 1.956 2.326 3.286 4.874 1.926 10.118 8.277 3.862

% 45% 37% 35% 58% 29% 58% 54% 32%

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 dit afgelopen jaren toch 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.
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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. In 2018 speelde een vertraagde aanbesteding voor 
brandweervoertuigen voor € 2,2 mln., vertraging op het project herinrichting terrein Zijlweg € 1.6 
mln. en de investeringen in het kader van de meldkamer een rol bij door te schuiven kredieten.

In 2019 is het door te schuiven bedrag aanzienlijk lager dan de afgelopen twee jaar, nl. 3.8 mln. 
Hiervan heeft, evenals in 2018, een groot deel nl. € 1.456 mln. betrekking op de herinrichting terrein 
Zijlweg. Doordat vervuiling in de grond is geconstateerd heeft het project enige vertraging opgelopen 
en de kosten voor de milieukundige zijn niet begroot. De oplevering van het terrein zal hierdoor 
verschuiven naar 2020 en afhankelijk van de mate van verontreiniging en inzet van milieukundige 
expertise kunnen de kosten hoger worden dan begroot. 
Enkele andere grote door te schuiven investeringen zijn:

- Puntafzuiging € 198.500
- Inbraakbeveiliging brandmeldinstallatie en C2000 € 271.700
- Priva Gebouwenbeheersysteem € 186.700
- Inrichting personeels- en lunchruimte € 145.000
O.a  door capaciteitsgebrek binnen de afdeling huisvesting konden een aantal 
huisvestingsprojecten niet opgepakt worden. Inmiddels is de afdeling op sterkte en kunnen 
projecten in 2020 afgerond worden.
- Zaakgericht werken € 135.000.
De factuur voor het Zaakgericht werkensysteem wordt pas gestuurd na afronding 1e fase 
implementatie.
- Aanschaf ambulances € 321.200
- Investeringen regionaal crisiscentrum (RCC) € 100.679.

Verdeling bezit VRK per onderdeel:

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle VRK-locaties met, indien van toepassing, de 
bijbehorende boekwaarde die aansluit op de balans.
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De VRK bezit voor 12,5 mln. aan vervoersmiddelen. Hieronder staan deze per sector gespecificeerd:

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

4.2 Liquiditeit
Liquide middelen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kas 3 3 7 28 25 34 15 2

Bank 4.606 28 837 535 -3.245 1.865 -1.320 578

4.609 31 844 563 -3.220 1.899 -1.305 580

Bovenstaande tabel geeft het meerjarig verloop van de liquide middelen weer. 
Eind 2019 bedroeg het saldo van de bankrekeningen € 578.000 positief. 
 
De jaren 2015-2017 toonden per balansdatum een hoog bedrag aan kasmiddelen. Dit betrof 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 betrof het kasuitgaven 
waarvan de achterliggende stukken nog niet binnen waren per balansdatum en hierdoor nog niet 
functioneel geboekt konden worden.
Door het verder in de bedrijfsvoering integreren van digitale betalingsvormen wordt de 
aanwezigheid van kasgeld afgebouwd. Inmiddels is de organisatie gestart met het uitgeven van 
‘Simpled cards’ waardoor de afbouw van kasgeld verder kan worden doorgevoerd. In 2019 is het 
bedrag aan kasgeld dan ook minimaal.
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4.2.1. Doorlooptijd facturen
Facturen worden door de VRK doorgaans binnen 30 dagen betaald. De actuele doorlooptijd bedraagt 
momenteel 19.6 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 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 1.285 3.001 2.163 2.795 2.811 1.689 1.824 1.673

Bestemmingsreserve 319 239 1.276 984 347 173 187 1.318

Aandeel IKB -1.295

Te bestemmen resultaat 2018 615 1.517 1.347 1.062

Terugvloeiing gemeenten -442 -1.316

Eigen vermogen 1.604 3.240 3.439 3.779 2.036 2.063 3.358 4.053

4.3.1 Algemene reserve

De hoogte van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 1.673 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.

4.3.2 Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en wordt ingesteld door een 
besluit van het algemeen bestuur.
Per 2019 beschikt de VRK over vier bestemmingsreserves.

1. Onderdeel van de reservepositie is de bestemmingsreserve van het Veiligheidshuis van 
€ 128.000. Deze reserve vormt geen onderdeel van de weerstandspositie van de VRK. 

2. 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.

3. Bij de jaarrekening 2018 is een bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de 
komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken.
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4. De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is 
bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie 
van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

In bijlage 1 is het verloop van de bestemmingsreserves over de jaren 2012-2019 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 € 2.4 
miljoen, horende bij het huidige risicoprofiel van € 4.1 mln. De hoogte ligt daarmee ongeveer in het 
midden van de verschillende gemeentelijke opvattingen.
Per ultimo 2019 bedragen de reserves een bedrag van € 2.863 mln. Onderdeel van de reservepositie 
is de bestemmingsreserve van het Veiligheidshuis ad € 128.000. Deze reserve vormt echter geen 
onderdeel van de weerstandspositie van de VRK. Met de vaststelling van het Jaarverslag 2019 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 2019. De hoogte van de voorzieningen is in 2019 met € 825.000 toegenomen naar een 
totaalsaldo van € 4.383 mln.
Nieuwe voorzieningen in 2019 zijn:
 Voorziening besparingsopdracht meldkamer

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het aandeel frictiekosten samenvoeging 
meldkamer van de VRK. Op verzoek van de accountant is deze voorziening in de jaarrekening 
extracomptabel in mindering gebracht op de vordering op de balans van nog te verrekenen 
frictiekosten.

 Groot onderhoud Nijverheidsweg.
Voorafgaand aan de overname van het beheer en onderhoud van alle kazernes is voor de 
ademluchtwerkplaats, die onderdeel is van de kazerne Heemstede maar al in beheer is bij de 
VRK, een voorziening onderhoud gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van een, voor 
alle kazernes opgesteld, MJOP.

In bijlage 1 is gedetailleerd het verloop van de voorzieningen over de jaren 2012-2019 opgenomen.

4.4 (Vaste) Schuldpositie
Langlopende 

leningen

Oorspronkelijk 

bedrag

Rente-

percentage

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40.102078 4.500 4,49 4.022 3.909 3.796 3.684 3.572 3.459 3.347 3.234

40.102079 3.000 4,35 3.000 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 4.550

40.104410 8.000 3,76 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800 0

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 2.565

40.108888 4.000 3,29 4.000 3.840 3.680 3.520 3.360 3.200 3.040

40.111037 4.000 0,65 3.978 3.546 3.118

40.111558 6.100 0,84 6.100 5.693 5.287

NK/1-30117 0,57 3.385

22.310 25.234 26.044 23.138 20.607 29.279 27.035 28.179

In 2019 is een nieuwe lening aangetrokken van 3.4 mln. met een rentepercentage van 0.57%
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In onderstaande tabel is het gemiddelde renteverloop van de geldleningen over afgelopen jaren in 
beeld gebracht. 

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. 

4.6 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 2012-2019 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.
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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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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 40% 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

100 jaar GGD

2e berap:                        € -30.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -30.000 nadeel

Analyse: Niet begrote kosten voor de viering van 100 jaar GGD. Resultaat cf. 2e berap.

Structurele effecten: N.v.t.

Reizigersadvisering

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 114.000 voordeel

Analyse: Evenals vorig jaar is de omzet op de reizigersadvisering 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. Een inschatting van het resultaat 
halverwege het jaar bij de 2e berap blijft moeilijk te voorspellen.

Structurele effecten: Of de inkomsten structureel hoger zullen zijn is moeilijk in te schatten. 

Technische hygiënezorg

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 53.000 voordeel

Analyse: Vacatures zijn pas later in het jaar vervuld dan verwacht waardoor positief resultaat is 
ontstaan.

Structurele effecten: n.v.t.

Medische milieukunde

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 32.000 voordeel

Analyse: Vacatures zijn pas later in het jaar vervuld dan verwacht waardoor positief resultaat is 
ontstaan.

Structurele effecten: n.v.t.

Incidentele kosten WvGGZ

2e berap:                        € -63.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -69.000 nadeel

Analyse: Dit betreffen de kosten voor de implementatie Wet verplichte Geestelijke 
gezondheidszorg. Resultaat cf. 2e berap.

Structurele effecten: Structurele effect wordt verwerkt in de programmabegroting 2021

Meldpunt Zorg en overlast

2e berap:                        € -  90.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -137.000 nadeel

Analyse: Dit betreffen de kosten voor de pilot Meldpunt Zorg en overlast en de uitbreiding van 
formatie vooruitlopend op de invoering.

Structurele effecten:

Advisering publieke gezondheid

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 32.000 voordeel

Analyse: Dit voordeel is ontstaan door niet ingevulde vacatureruimte. Hier werd bij de 2e berap 
nog wel vanuit gegaan.
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Forensische geneeskunde

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 30.000 voordeel

Analyse: Inkomsten afhankelijk van daadwerkelijke vraag.

Structurele effecten:

Overig

2e berap:                        € 

Jaarrekeningresultaat € -3

Analyse: Diverse kleine postjes

Totaal OGZ 2e berap 2019 € -183.000 Jaarrekening  2019 € 22.000

Programma Jeugdgezondheidszorg

Basistakenpakket 4-18

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 62.700 voordeel

Analyse: Dit voordeel bestaat enerzijds uit een voordelig resultaat op de Meningokokken 
campagne van € 132.000. hiertegenover staat een nadeel van € 70.000 door hogere 
personeelskosten

Structurele effecten: n.v.t.

Basistakenpakket 0-4

2e berap:                        € -124.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -123.000 nadeel

Analyse Zoals gemeld in 2e berap wordt dit nadelig resultaat veroorzaakt door vervanging van 
artsen in opleiding, vervanging medewerkers door ouder/zwangerschapsverlof, 
veranderingen in zorgvraag en lagere indexering dan waarmee rekening wordt gehouden.

Structurele effecten: Het toekennen door de gemeente van lagere indexering op subsidies dan waarmee de 
VRK rekening houdt leidt uiteindelijk tot structurele tekorten in de desbetreffende 
begroting.

Digitaal Dossier

2e berap  € 0

Jaarrekeningresultaat €- 32.000 nadeel

Analyse: Nadeel wordt met name veroorzaakt doordat een specifiek deel van de inkomsten die van 
het RIVM werden ontvangen, aan de gemeenten is overgedragen maar niet overgedragen 
aan de VRK. Daarnaast wordt dit product niet geïndexeerd wat inmiddels gaat leiden tot 
een nadelig effect in de begroting 

Structurele effecten: Dit structurele effect wordt betrokken bij de programmabegroting 2021.

Overig

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 13.000 nadeel

Totaal JGZ 2e berap 2019 € 97.000 Jaarresultaat 2019 € -105.000
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Programma Brandweer

Meldkamer brandweer (zie Multi, onderdeel meldkamer)

Reservering onderhoud ademluchtwerkplaats

2e berap:                        € -40.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -40.000 nadeel

Analyse: Betreft jaarlijkse storting t.b.v. MJOP, kazerne Heemstede. Realisatie cf. 2e berap

Structurele effecten: Structureel effect verwerkt in begroting

Extra kosten overname kazernes

2e berap:                        € -35.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -45.000 nadeel

Analyse: Betreft kosten aanvullend onderzoek MJOP, overname kazernes. Kleine afwijking t.o.v. 2e 
berap

Structurele effecten: n.v.t.

Boekwinst op verkoop materieel

2e berap:                        € 100.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 116.000 voordeel

Analyse: Betreft boekwinst op verkoop voertuigen

Structurele effecten: Structureel wordt rekening gehouden met jaarlijkse inkomsten bij verkoop van voertuigen

Diverse materiele uitgaven en overig

2e berap:                        € -114.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -323.000 nadeel

Analyse: Betreft:
€ -130.000 hogere kosten beheer materiaal, materieel en brandstof
€ -149.000 aanpassingen aan en in de gebouwen
€ -  44.000 naheffing energielasten voorgaande jaren
Bij het opstellen van de cijfers voor de 2e berap is onvoldoende rekening gehouden met 
een scheve verdeling van kosten over het jaar. Overige posten als de naheffing 
energielasten en een deel van aanpassingen aan en in de gebouwen zijn pas bekend 
geworden na opstellen 2e berap. 

Structurele effecten: De hogere kosten beheer materiaal, materieel en brandstof betreffen structurele kosten. 
In 2020 zal gekeken worden of en hoe dit kan worden ingepast binnen de bestaande 
begroting.

Afvoeren fluorhoudend blusschuim

2e berap:                        € -15.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -  4.000 nadeel

Analyse: Verwacht kosten bij 2e berap zijn uiteindelijk meegevallen

Structurele effecten: n.v.t.

Personeelskosten 24 uursdienst incl. werving en opleiding nieuwe medewerkers

2e berap:                        € 235.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 65.000 voordeel

Analyse: De wervingskosten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen als verwacht en waren niet 
meegenomen als afwijking bij de 2e berap. Daarnaast zijn de opleidingskosten voor de 
nieuwe medewerkers hoger uitgevallen als ingeschat bij de 2e berap en is extra inhuur 
noodzakelijk geweest om ook tijdens het opleidingstraject de bezetting van de 
beroepsposten in te kunnen vullen. 

Structurele effecten: n.v.t.

Vrijwilligers

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 196.000 voordeel

Analyse: De kosten voor de inzet van vrijwilligers is voor een groot deel afhankelijk van 
daadwerkelijke inzet en daarmee lastig te voorspellen.
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Structurele effecten: Voor de 1e berap 2020 vindt een nadere analyse plaats over de resultaten van afgelopen 
jaren en in hoeverre sprake is van structureel of incidenteel effect. Afhankelijk van 
uitkomst zal hier in 2020 gekeken worden hoe hier mee om te gaan.

Vakbekwaam blijven

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € -95.000 nadeel

Analyse: In 2019 zijn extra kosten gemaakt om de duikers vakbekwaam te houden en te her 
certificeren. Daarnaast zijn er diverse kleinere overschrijdingen.

Structurele effecten: Vooralsnog wordt hier niet van uitgegaan, maar zal in 2020 extra gemonitord worden.

Waarborgen paraatheid overdag, inhuur i.v.m. ziekte en vacatures

2e berap:                        € -0
Jaarrekeningresultaat €- 90.000 nadeel

Analyse: Om overdag op de combiposten de repressieve inzet te kunnen garanderen en om 
werkzaamheden niet stil te laten vallen door ziekte is extra capaciteit ingezet waarvoor 
extra kosten zijn gemaakt.

Structurele effecten: Deels een structureel effect. In 2020 zal gekeken worden of en hoe dit kan worden 
ingepast binnen de bestaande begroting.

Opstartkosten brandweerschool

2e berap:                        € -103.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -  83.000 nadeel

Analyse: Betreft projectkosten om brandweerschool operationeel te krijgen en frictiekosten omdat 
de VRK haar ondersteuning niet gelijk af kan bouwen.

Structurele effecten: Er ligt een opdracht voor de brandweerschool eind 2021 binnen het beschikbaar kader te 
komen zodat in 2020 geen sprake meer is van overschrijding.

Risicobeheersing

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 41.000 voordeel

Analyse: Voordeel bestaat uit niet vervulde vacatureruimte

Structurele effecten: n.v.t.

Totaal Brandweer 2e berap € 28.000 voordeel Jaarresultaat € -269.000 nadeel

Programma Ambulancezorg (meldkamer MKA zie programma Multi, onderdeel meldkamer)

Ambulancezorg

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € -19.000 nadeel Ambulancezorg

Analyse: Klein nadeel, Geen bijzonderheden

Structurele effecten:

Totaal Ambulance 2e berap € 0 Jaarresultaat € -19.000

GHOR

Opleiden, trainen en oefenen

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 64.000 voordeel

Analyse: Voordeel betreft uiteindelijke lagere kosten op de verschillende oefen- en 
trainingsactiviteiten dan bij de 2e berap voorzien.

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

Totaal GHOR 2e berap € 0 Jaarresultaat € 64.000 voordeel
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Programma Multidisciplinaire samenwerking 

Producten Veiligheidsbureau

2e berap:                        € -16.000

Jaarrekeningresultaat € 75.000

Analyse: Strategische thema’s € 20.000 voordeel
Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) € 79.000 voordeel:

Voordeel is ontstaan door vacatureruimte en minder inhuur.

Multi evaluaties € 29.000 nadeel:

Extra kosten zijn gemaakt voor onderzoek “Leerevaluatie ov-staking: en “evaluatie 

vliegtuigkaping”.

RCC € 7.000 voordeel

De afwijking t.o.v. de 2e berap wordt met name veroorzaakt doordat met meer 

piketkosten rekening werd gehouden terwijl deze nog met andere kolommen verrekend 

moest worden.

Structurele effecten: n.v.t.

Flexibel budget voor nieuwe risico’s

2e berap:                        € 17.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 15.000 voordeel

Analyse: Klein resultaat cf. 2e berap

Structurele effecten:

Informatiemanagement (IM middelen)

2e berap:                        € 55.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 13.000 voordeel

Analyse: Uiteindelijk zijn er toch projecten opgestart dan dat de verwachting was bij de 2e berap.

Structurele effecten: In de begroting zitten structurele middelen voor informatiemanagement en is centraal 
een ‘aanjaagbudget’ opgenomen bij programma Multidisciplinaire samenwerking.

Meldkamerdomein

Huisvesting t/m mei 2019

2e berap:                        € 130.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 198.000 voordeel

Analyse: In de 2e bestuursrapportage was abusievelijk een extra storting in de 
onderhoudsvoorziening opgenomen. De voorziening is echter vrijgevallen en storting was 
derhalve niet nodig (zie hierna).

Structurele effecten:

Vrijval onderhoudsvoorziening MICK

2e berap:                        € 433.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 433.000 voordeel

Analyse: Voorziening was gerelateerd aan de oude installaties en huisvesting MICK en valt 
daarmee vrij. Bij het nieuwe MJOP voor de meldkamer is uitgegaan van een “lege 
voorziening”.

Structurele effecten: De jaarlijkse storting voor het MJOP meldkamer is onderdeel van het verhuurbedrag en 
structureel in de begroting opgenomen.

Bijdrage VR ZaWa materiele beheerkosten meldkamer

2e berap:                        € 100.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 100.000 voordeel

Analyse: Dit betreft de bijdrage van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland aan materiele 
beheerskosten a.g.v. de versnelde samenvoeging meldkamers brandweer

Structurele effecten: n.v.t.

Vacatureruimte en materiele kosten MKB

2e berap:                        € 90.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 96.000 voordeel
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Analyse: Resultaat cf. 2e berap. Betreft voordelig effect als gevolg van voortijdige samenwerking.

Structurele effecten: n.v.t.

Personeel meldkamer Ambulance/inhuur atv ziekte

2e berap:                        € -204.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -250.000 nadeel

Analyse: Dit nadeel is veroorzaakt door langdurige ziekte en noodzaak tot vervanging cf. 
verwachting bij 2e berap. De kosten blijken enigszins hoger dan ingeschat en zijn 
afspraken m.b.t. een vaststellingsovereenkomst met een inmiddels in 2020 vertrokken 
medewerker opgenomen.

Structurele effecten: Structureel blijft dit een risico binnen de MKA en is opgenomen in de risicoparagraaf bij 
de begroting.

Meldkamerdomein na 1 juni

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € -8.000 nadeel

Analyse: Betreft een klein nadeel van € 28.000 op de meldkamers en € 20.000 extra inkomsten van 
de zorgverzekeraar. 

Structurele effecten:

Overig

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € -20.000

Analyse: Diverse kleine resultaten niet nader te specificeren

Structurele effecten:

Totaal Multi 2e berap 2019 € 627.000 voordeel Jaarrekening 2019 € 692.000 
voordeel

Programma Bevolkingszorg

Diverse resultaten

2e berap:                        €- 40.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat €  56.000 voordeel

Analyse: Voordeel betreft:
€ 14.800 minder apparatuur aangeschaft dan was voorzien
€ 51.200 invulling formatie in plaats van externe advisering  
€ 12.900 minder kledingpakketten voor nieuwe functionarissen
Afwijking t.o.v. 2e berap komt voort uit het feit dat door de sector een 
‘schaduwboekhouding” werd bijgehouden waarop de jaarprognose was gebaseerd. Hier 
zat echter een rekenfout in waardoor de verwachte prognose bij de 2e berap niet klopte 
met de realisatie. De afdeling heeft hieruit lering getrokken en zal in het vervolg voor de 
prognoses etc. gebruik maken van de gecontroleerde informatie uit het financiële 
systeem. 

Structurele effecten: Geen structureel effect.

Totaal Bevolkingszorg 2e berap 2019 € -40.000 nadeel Jaarrekening 2019 € 56.000 voordeel

Programma Interne Dienstverlening

Facilitair Bedrijf: Personeelskosten

2e berap:                        € 91.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 148.000 voordeel

Analyse: Binnen het Facilitair Bedrijf is een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op 
vragen uit de omgeving te kunnen inspelen. Uiteindelijk is voor een bedrag van € 148.000 
niet ingezet en wijkt hiermee € 57.000 af van de verwachting bij de 2e berap. 

Structurele effecten: Er wordt geen structureel effect verwacht.

ICT

2e berap:                        € -43.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 0
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Analyse: Door beheer van de ICT omgeving zelf uit te voeren is het verwachte nadeel 
teruggebracht naar nul.

Structurele effecten: Structurele effecten zijn inmiddels in de begroting 2020 ev verwerkt.

Personeelsgerelateerde kosten

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € 56.000 voordeel

Analyse: Lagere Arbo kosten einde jaar hebben tot dit voordeel in de jaarrekening geleid

Structurele effecten: Nog niet bekend

Extra afschrijving ICT

2e berap:                        € -38.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -38.000 nadeel

Analyse: Als gevolg van versnelde investering in de NetApp storage was een extra afschrijving 
nodig. Resultaat cf. 2e berap.

Structurele effecten: n.v.t.

Kantoorhuisvesting

2e berap:                        € 0

Jaarrekeningresultaat € -102.000

Analyse: Nadeel wordt met name veroorzaakt doordat in de aanloopperiode van afsluiten nieuw 
onderhoudscontract, sprake was van achterstallig onderhoud. Dit heeft geleid tot 
incidenteel extra uitgaven van € 73.000. Daarnaast hogere energie- en schoonmaakkosten 
van € 39.000 met daartegenover meevallende huurkosten van € 10.000

Structurele effecten: Eventuele structurele effecten worden verwerkt in de werkbegroting huisvesting

Bestuurszaken en Bestuursondersteuning

2e berap:                        € 24.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat €   8.000 voordeel

Analyse: Het voordelig resultaat betreft:
€ 161.000 vacatureruimte/detachering
€   17.000 lagere kosten MT dagen
€ -90.000 tijdelijke inhuur CISO/informatieveiligheid
€ -20.000 externe deskundigheid implementatieplan WvGGZ
€ -42.500 externe deskundigheid aanpak voorkomen escalatie
€ -21.000 ISO-certificering
€    3.500 overig
De afwijking t.o.v. de 2e berap betreft met name een hoger voordeel op de 
vacatureruimte

Structurele effecten: Structurele effecten zijn inmiddels verwerkt in de werkbegroting 2020

Totaal Interne 
dienstverlening

2e berap 2019 € 126.000 voordeel Jaarrekening 2019 € 334.000 
voordeel

Programma Financiële Middelen

Looncompensatie 2019 rijksbijdrage BDUR

2e berap:                        € 87.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 87.000 voordeel

Analyse: Cf. 2e berap

Structurele effecten: Structureel effect is verwerkt in de begroting 

Onvoorzien

2e berap:                        € 124.000 voordeel

Jaarrekeningresultaat € 124.000 voordeel

Analyse: Het inzetten van onvoorzien heeft ook in 2019 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.

Incidentele lasten

2e berap:                        -€ 54.000 nadeel
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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:                        0

Jaarrekeningresultaat € 155.000 voordeel

Analyse: Bijstelling en vrijval van een tweetal personeelsverplichtingen leidt tot vrijval van € 
155.000. Hier was bij de 2e berap nog onvoldoende informatie over bekend.

Structurele effecten: N.v.t.

Personeelsverplichting

2e berap:                        € -300.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € - 540.600 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:

Initiële kosten Veilig Thuis

2e berap:                        € -50.000 nadeel

Jaarrekeningresultaat € -   9.000 nadeel

Analyse: De initiële kosten voor onderbrenging van Veilig Thuis bij de VRK betreffen de kosten voor 
het Due diligenceonderzoek wat uitgevoerd is door BDO. De verwachting bij de 2e berap 
was dat er hogere incidentele kosten gemaakt zouden moeten worden.

Totaal Financiële 
Middelen

2e berap 2019 € -112.000 nadeel Jaarrekening 2019 € -151.000 nadeel

Resultaat 2e berap 2019  €999.000 Jaarrekening 2019 €    1.062.000

Begrotingssaldo 2019 2e berap 2019  €456.000 Jaarrekening 2019 €    456.000

Resultaat 2019 t.o.v. 
begroting

2e berap 2019 € 543.000 voordeel Jaarrekening 2019 €   606.000 
voordeel
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Bijlage 2: Meerjarige specificatie Reserves en voorzieningen

Verloop bestemmingsreserves 2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Systeemoefening 16 16 16 16 0 0

Vernieuwing preventiecontrole 83 68 63 51 40 25 10 0

Inhaalslag opleiding bevelvoerders 135 135 75 75

Gezondheidsmonitor Ijmond 85 20 0

Veiligheidshuis 160 243 222 113 32 128

Efficiencyverbetering VRK 962 599 0

Tarieven GGD 85 35

Generatiepact 145 241

Duurzaamheid 500

Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO 449

Totaal bestemmingsreserves 319 239 1.276 984 347 173 187 1.318

Verloop voorzieningen 2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 249 100 146 223 316 425 559 620

Boventalligen 574 525 360 382 574 511 715 1.044

Frictiekosten TC 778 539 348 205 111 0

Frictiekosten JGZ AM 626 439 234 149 34 0

Groot onderhoud Zijlweg 314 234 218 598 141 208 366 450

Wachtgeld verplichtingen 69 113 272 302 189 185 161 56

Egalisatie gezondheidsmonitor 75 146 89 40 0 0 19 79

Onderhoud Kazerne Oost 162 32 70 82 204 160 146 109

Onderhoud Huisvesting Mick 124 144 189 291 298 353 436 0

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 18

Afbouw piket vrijwilligers 0 137 0

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ 101 212 205 205

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA 35 112 112 91

2e loopbaanbeleid brandweer 818 863

Besparingsopdracht meldkamer 808

Groot onderhoud Nijverheidsweg 40

Totaal voorzieningen 3.529 4.443 2.798 3.138 2.233 2.187 3.558 4.383
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Onder elke voorziening ligt een bestedingsplan dan wel onderbouwing ten grondslag.
De voorziening Besparingsopdracht meldkamer is op verzoek van de accountant op de balans 
extracomptabel in mindering gebracht op de voorzieningen ten gunste van de vordering op de balans 
frictiekosten LMO. 

Verloop toekomstige verplichtingen 2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Overuren F&C 80 80 0

Diverse projecten GGD 129 188 128 225 90 112 362 261

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 37

Objectregistratie 56 24 0

Brandveilig leven Haarlemmermeer 15 66 70 70 45 45

Brandveilig leven VRK 88 20 31 21 7 -9

EU project Fortress 125 0

Totaal toekomstige verplichting 1.374 1.548 1.600 1.144 963 1.015 446 334

Het negatieve saldo bij Brandveiligleven VRK betreft nog te ontvangen bijdragen rookmelders van 
gemeenten. 

Onder elke verplichting ligt een bestedingsplan dan wel onderbouwing ten grondslag.
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Bijlage 3: VRK-locaties 

Met ingang van 2020 zullen alle kazernes die nog in eigendom van de gemeente zijn overgenomen 
worden door de VRK.

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 208.740

Zijlweg 200 Eigendom VRK 4.009.510

2015 CK Haarlem

Beatrixstraat 2 Eigendom VRK 993.563

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 1.209.817

2102 LL Heemstede

Adrianahoeve 2 Eigendom gemeente

2131 MN Hoofddorp

Eenhoornstraat 2b Eigendom gemeente

1973 XT  IJmuiden

Veenwortelstraat 3 Eigendom gemeente

2165 XT  Lisserbroek

Analyse intern Jaarrekening 2018
31



   

Luzernestraat 5 Eigendom VRK 1.122.615

2153 GM Nieuw-Vennep

Schouwstraat 11 Eigendom gemeente

1435 KL Rijsenhout

Ringweg 40 Eigendom gemeente

2064 KK Spaarndam

Molenwerf 25 Eigendom VRK 428.767

1911 DB Uitgeest

’s Gravenlust 35

1981 AE Velsen-Zuid

Linnaeusstraat 2 Eigendom VRK 3.671.558

2041 BR Zandvoort

Duinstraat 5 Eigendom gemeente

2042 HC Zandvoort

Meldkamergebouw Eigendom VRK 5.193.136

Zijlweg 200

2015 CK Haarlem

Centrale ademluchtwerkplaats Eigendom VRK 994.796

Nijverheidsweg 42

2102 LL Heemstede
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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

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 (C entrum 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
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