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1 Doel agendering:

Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming x

2 Vraagstelling:

De jaarrekening en –jaarverslag zijn opgemaakt, de accountant heeft onderzoek gedaan en een 
accountantsrapport en –verklaring opgeleverd, wat betekent dat het bestuurlijke 
besluitvormingsproces een aanvang kan nemen. Eerste stap is om de genoemde P&C-
documenten vast te stellen en, waar dat van toepassing is, voor een zienswijze voor te leggen 
aan de gemeenteraden.
De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.504. In de begroting 
2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. 
Uiteindelijk is het resultaat € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

 

Programma Resultaat % begroting

Openbare Gezondheidszorg 40 0,05%

Jeugdgezondheidszorg -104 -0,12%

Regionale Brandweerzorg:

- Brandweerzorg -268 -0,31%

Multidiscipl inaire 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%

Veil igheidshuis 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%

-Facilitair bedri jf + Staf, directie 329 0,38%

- Leidinggevenden primair proces 109 0,13%

Totaal 606 0,71%
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Enkele opvallende voordelen van het resultaat betreffen:

 Vrijval onderhoudsvoorziening oude meldkamer   € 433.000 

 Voordeel vaccinatie opdracht meningokokken ACWY   € 132.000 

 Niet benutte begrotingspost Onvoorzien    € 124.000 

 Compensatie loonindex in Rijksbijdrage BDUR    €   87.000 

Een nadere specificatie van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de 
afzonderlijke programma’s in het jaarverslag.

3 Achtergrondinformatie:

Analyse jaarresultaat
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, zoals die werd voorzien bij de 2e berap, redelijk in 
lijn met het jaarresultaat. Op onderdelen zijn daarentegen 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.
Daarnaast zijn op onderdelen bij de 2e bestuursrapportages jaarprognoses afgegeven, die niet 
op de volledige gegevens waren gebaseerd. Met de betreffende afdelingen zijn afspraken 
gemaakt hoe tot verbetering te komen.
Zoals ieder jaar hebben zich situaties voorgedaan, die bij de opbouw van de 2e 
bestuursrapportage nog niet bekend waren of waarover nog geen duidelijkheid was. Ook het 
niet kunnen vervullen van vacatures of langere selectie- en wervingstijd levert jaarlijks 
verschillen op t.o.v. de verwachting bij de 2e bestuursrapportage.

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 hiervan zijn voor een bedrag van € 268.000 
volledig binnen de begroting van de VRK gedekt. De structurele effecten zijn, voor zover van 
toepassing, verwerkt in de programmabegroting 2021.

Investeringen
In 2019 stond eind december nog een bedrag van € 3.8 miljoen aan restantkredieten open. 
De grootste posten worden hieronder toegelicht.
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Brandweer:
Lichtkrant € 64.200
Hiervoor loopt een pilot met een nieuw systeem. Na evaluatie van deze pilot zal pas tot 
aanschaf worden overgegaan;

Snel inzetbaar voertuig en bepakking € 194.333
De eerste aanbesteding heeft niet geleid tot een positief resultaat. De aanbesteding is 
opnieuw in de markt gezet, met uitloop in tijd tot gevolg waarbij gunning en contract nu 
gepland staan voor het 1ste kwartaal 2020.

Was-droogapparatuur gaspakken € 21.300
Deze investering schuift door, omdat onlangs is gebleken dat de huidige apparatuur nog steeds 
voldoet. Er heeft een keuring plaatsgevonden en de huidige 3 installaties zijn alle goedgekeurd.
Het houdt echter nog niet in dat ze weer de volle volgende afschrijftermijn van 10 jaar mee 
kunnen. De vervanging wordt doorgeschoven naar 2023.

Kleding en helmen jeugdbrandweer € 83.000
De vervanging van de kleding van de jeugdbrandweer stond gepland in 2019 maar wordt 
doorgeschoven naar 2020. Ook het aantal van 200 sets wordt naar 120 sets bijgesteld. 
Dit levert een besparing op van € 55.000.  

Defibrillator AED € 97.300
De aanschaf van de defibrillatoren vindt plaats in combinatie met aanschaf binnen de hele 
VRK. Het krediet van de brandweer wordt daarom doorgeschoven.

Haakarmbak 12-1381 en 12-1380 Verzorging € 53.100
In afwachting van een onderzoek naar gebruik en hoeveelheid van Haakarmbakken wordt deze 
vervanging aangehouden.

Ambulancezorg € 321.200
De vervanging van twee ambulances en de motorambulance wordt doorgeschoven naar 2020. 
Het oorspronkelijke krediet van € 35.000 voor de motorambulance is niet meer toereikend. 
Het bedrag wordt verhoogd naar € 55.000 maar daartegenover staat een verlengde 
afschrijftermijn van 4 naar 7 jaar.

Veiligheidsbureau € 100.679
De vervanging van de apparatuur in de OT-ruimte op de Zijlweg en de ruimtes op de 
Maximakazerne wordt afgerond in 2020. Het vraagstuk welke apparatuur geschikt was voor de 
OT-ruimte als vervanging van de huidige heeft langer geduurd dan verwacht. Offertes worden 
nu opgevraagd. Binnen de Maximakazerne vindt een verhuizing plaats van de RAC-ruimte. Om 
efficiëntie redenen vindt daarom de geplande aanschaf van de projectapparatuur van alle 
ruimtes in deze kazerne in één keer plaats en schuiven de (restant)kredieten van 2019 door 
naar 2020.
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Facilitair bedrijf € 557.700
 Een aantal projecten binnen huisvesting, waaronder de inrichting van de personeels- en 

lunchruimte is door capaciteitsgebrek in 2019 wel opgestart maar de uiteindelijke 
oplevering zal in 2020 plaatsvinden. Dit leidt tot doorschuiven van € 145.000. 

 Na kritische afweging is het nog niet noodzakelijk gebleken om de voertuigen van het FB 
te vervangen. Hierdoor worden de drie vervangingskredieten voor totaal € 66.000 
doorgeschoven naar 2020. Daarnaast heeft de afdeling FJZ het voornemen een integraal 
(dienst)voertuigenplan op te stellen en daarin te inventariseren hoe om te gaan met 
dienstvoertuigen en hoeveel er daadwerkelijk nodig zijn.

 Op het budget voor kantoormeubilair in 2019 resteert nog een niet besteed bedrag van 
€ 78.000. In afwachting van het op te stellen integraal vervangingsplan meubilair wordt 
dit bedrag overgeheveld naar 2020.

 Het digitale kwaliteitssysteem zoals dat nu gebruikt wordt in de Sharepoint omgeving 
moet vervangen worden. Afgesproken is dat eerst gekeken wordt of de benodigde 
functionaliteit geboden kan worden door de oplossing voor het Zaakgerichte werken. Het 
kredietbedrag van € 135.000 schuift daarom door naar 2020. 

 Het systeem voor Zaakgericht werken is aangeschaft en wordt momenteel 
geïmplementeerd. De afspraak is dat pas gefactureerd wordt nadat de eerste twee 
processen zijn geïmplementeerd. Dit betekent dat het investeringsbedrag doorschuift 
naar 2020.

Herinrichting terrein Zijlweg
Uit een meting is gebleken dat er licht vervuilde grond aanwezig is. De geplande 
werkzaamheden (fase 1) hebben doorgang kunnen vinden onder begeleiding van een 
milieukundige. Momenteel wordt ook voor fase 2 van de herinrichting van het terrein een 
meting uitgevoerd zodat specifiek in kaart wordt gebracht waar sprake is van verontreiniging 
en zodoende het plan van aanpak hierop aan te passen. Het project heeft hierdoor wel 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. 

Door capaciteitsgebrek binnen de afdeling huisvesting konden een aantal projecten zoals het 
gebouwenbeheersysteem en de beveiliging C2000 systemen niet opgestart dan wel afgerond 
worden. Het team is nu volledig bemenst en deze projecten worden nu opgestart.

Puntafzuiging
Gebleken is dat reguliere puntafzuiging in de remise van de Zijlweg onvoldoende impact gaat 
hebben. Daarom worden nu alternatieve methoden onderzocht, die de luchtkwaliteit 
verbeteren. Het (restant)krediet schuift daarmee door naar 2020.

Vrijval kredieten
Een bedrag van € 379.083 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds dat eerder opgenomen 
kredieten omgezet worden naar exploitatiebudget (Telefooncentrale € 170.000), anderzijds 
door lagere investeringskosten dan vooraf voorzien.
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Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Hogere kosten waren aan de orde 
bij:
 Aanschaf mobiele apparatuur € 53.191. De uiteindelijk benodigde mobiele apparatuur 

was meer dan vooraf ingeschat.
 Afwijkingen op diverse voertuigen en bijbehorende bepakking voor een totaalbedrag van 

€ 58.911. 
 Overige kleine afwijkingen € 1.614
Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring. 

4 Consequenties en risico’s:

Resultaat en bestemmingen:

Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten Veilig Thuis
Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van cao-jeugd naar cao-
gemeenten) van Veilig Thuis leidt tot hogere kosten ad. € 290.000 (structureel effect) dan 
waarmee in de prestatiebegroting 2020 van Veilig Thuis rekening is gehouden. 
Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is dat de organisatie is 
ingebed in een robuuste werkorganisatie. Facetten waarop de stichting Veilig Thuis kwetsbaar 
was, zoals gegevens bescherming, informatieveiligheid, ondersteuning en advies ten aanzien 
van P&O e.d. zijn met de overgang weggenomen. Daarnaast bestaat de verwachting dat Veilig 
Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en 
daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. Het is op dit moment nog onduidelijk welk 
voordeel precies gerealiseerd gaat worden, maar wat wel zeker is dat dit tijd vraagt. 
Om financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, lijkt het verstandig om voor een 
bepaalde periode/drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van € 875.000 om 
in ieder geval de hogere structurele kosten afgedekt te hebben.  
Daartegenover is het van belang afspraken te maken of en zo ja welke schaalvoordelen binnen 
bereik liggen en hoe en binnen welke termijn te realiseren. Willen hier realistische afspraken 
over gemaakt worden dan is het nodig om de bedrijfsvoering van de sector Veilig Thuis door te 
lichten en het profijt van de dienstverlening door het Facilitair Bedrijf op waarde te schatten. 
Eerst nadat deze analyse is uitgevoerd kunnen met de gemeenten afspraken worden gemaakt 
over welke voordelen binnen bereik liggen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat indien de 
omstandigheden veranderen ten opzichte van het moment waarop Veilig Thuis onderdeel is 
gemaakt van de VRK, dit vanzelfsprekend mede in ogenschouw genomen moet worden.
In de geest van de afspraken die bij de bestuursopdracht en –aanvaarding hiervan zijn 
gemaakt, wordt voorgesteld de bestemmingsreserve deels te vormen uit het te bestemmen 
resultaat en deels te betrekken bij de actualisering van het risicoprofiel en de herberekening 
van de benodigde reservepositie die daaruit volgt.
Aangezien de gemeente Uitgeest geen opdrachtgever is voor de uitvoering van Veilig Thuis, zal 
op basis van de gebruikelijke verrekensystematiek, de gemeente gecompenseerd worden voor 
een bedrag van € 16.916.
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1.062.504

-455.837

-606.667

Resultaat te bestemmen 0

Voordelig resultaat 2019

Terugvloeiing begrotingsaldo 2019 naar gemeenten

Bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis

In het reservebeleid is vastgelegd dat, op het moment dat de reservepositie van de VRK boven, 
dan  wel  onder  de  afgesproken  bandbreedte  van  €  250.000  uitkomt,  het  bovenmatige 
terugvloeit naar de gemeente, dan wel aangevuld zal worden door de gemeenten. 
Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en bestemmingen, op de 
reservepositie is als volgt: 

Gekwantificeerde risico's 4.115.000

ratio 0,7 2.880.500

corrigeren voor onvoorzien -496.000

Benodigde reservepositie 2.384.500

Stand reserves per 31-12-2019 2.863.000

Toevoegen voordelig resultaat 2019 1.062.504

Terugvloeiing begrotingsaldo naar gemeenten cf AB besluit 8 juli 2019 -455.837

Bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis -606.667

Extra benodigd bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis -268.333

Compensatie aandeel gemeente Uitgeest bestemmingsreserve Veilig Thuis -16.916

Stand reserves na resultaatbestemming 2.594.667

Verschil ten opzichte benodigde reserve (binnen bandbreedte € 250K) 210.167

Terugvloeiing naar gemeenten
Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 455.837. In onderstaande tabel is de verdeling 
per gemeente weergegeven.
Daarnaast ontvangt gemeente Uitgeest een bedrag van € 16.916 ter compensatie van het 
aandeel wat vanuit het jaarresultaat en algemene reserve wordt bestemd voor de 
bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis.
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Gemeente Gecorrigeerde 
bijdragen uit 
bestuursafspraken     
(*€ 1.000)

aantal 
inwoners 
basis 2017

75%  via 
bestuurs-
afspraken

25%  via 
inwoner-
bijdrage

Totaal 

Beverwijk 2.154 40.709 23.311 8.615 31.925

Bloemendaal 987 22.826 10.681 4.830 15.512

Haarlem 9.391 159.229 101.629 33.695 135.325

Haarlemmermeer 10.258 151.668 111.012 32.095 143.107

Heemskerk 1.676 39.171 18.138 8.289 26.427

Heemstede 1.033 26.936 11.179 5.700 16.879

Uitgeest 551 13.465 5.963 2.849 8.812

Velsen 4.268 67.619 46.188 14.309 60.497

Zandvoort 1.273 16.899 13.776 3.576 17.352

Kennemerland 31.591 538.522 341.878 113.959 455.837

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):
De CBV adviseert positief over het voorstel tot vaststellen van het jaarverslag 2019. 
De CBV complimenteert de VRK over het inzicht en transparantie van de jaarstukken en is blij 
met het wederom opleveren van de bijgevoegde financiële rapportage bij het Jaarverslag.

Reactie directie:
De  directie  is  blij  met  het  vertrouwen  dat  uit  het  advies  en  de  daaraan  voorafgaande 
gedachtewisseling spreekt en het positieve advies dat daaruit is gevolgd.

5 Voorstel te nemen besluit:
1. Het DB positief te adviseren over de vaststelling van het ontwerp-jaarverslag 2019
2. Het DB positief te adviseren over het voorstel aan het AB om:

a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis een 
bestemmingsreserve van maximaal € 875.000 in te stellen;

b. Het begroting saldo ad € 455.837 terug te betalen aan de gemeenten;
c. De gemeente Uitgeest te compenseren voor de vorming van de 

bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis cf. de vaste verrekensystematiek 
ad € 16.916;

3. Positief te adviseren over het voorstel aan het AB om een bedrag van € 3.806.666 aan 
restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2020 conform 
specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;

4. Positief  te  adviseren  over  het  voorstel  aan  het  AB  om  in  verband  met  de 
rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen, waaronder de 
overschrijding op kredieten ad € 113.718, alsnog goed te keuren;

6 Vervolgtraject:
Na positief advies door de bestuurscommissies, wordt de ontwerpjaarrekening vastgesteld en 
voor  zienswijze  aangeboden  aan  de  gemeenten.  De  jaarstukken  worden  tegelijkertijd 
aangeboden aan de griffies en de colleges. Zienswijzetraject tot en met 2 juni 2020.
Vaststelling jaarverslag in het AB van 29 juni 2020.
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7 Bijlage(n):
Ontwerp Jaarverslag 2019
Financiële rapportage n.a.v. jaarrekening 2019
Rapport van bevindingen 2019 van de accountant (nazending)

In de vergadering genomen besluit:
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