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1 Doel agendering:

Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming x

2 Vraagstelling:
In  april  2020  heeft het  Dagelijks  Bestuur,  gehoord  de  bestuurscommissies,  het  concept-
jaarverslag  2019 en de conceptbegroting 2021 aan de gemeenteraden gezonden voor een 
zienswijze. Gehoord deze zienswijze dient het Algemeen Bestuur deze stukken definitief vast  
te stellen, en een besluit te nemen over de inzet van het rekeningresultaat. De commissies  
wordt  gevraagd het  AB te  adviseren over  de reactie op de zienswijzen.  De onderliggende 
stukken zelf zijn op 6 april 2020 in beide commissies aan de orde geweest. 

3. Achtergrondinformatie
De reactie is gebaseerd op de zienswijze zoals deze bij de VRK bekend zijn, nog niet alle 
raden hebben definitief bericht over hun zienswijze.

Algemeen
De gemeenten Zandvoort, Beverwijk en Uitgeest en Velsen hebben geen opmerkingen bij het 
jaarverslag 2019 en de programmabegroting 2021.
De overige gemeenten hebben zienswijzen, die deels overlappen. In de bijgaande reactie 
wordt per onderwerp gereageerd. 

Programmabegroting 2021, onderwerp Veilig Thuis
Haarlem
De gemeente Haarlem geeft aan niet akkoord te gaan met het niet realiseren van een daling 
van de kosten voor Veilig Thuis, maar eerst een actueel totaaloverzicht en onderbouwing van 
voorgenomen uitgaven te willen ontvangen, maar – afgezien hiervan – geen bezwaren te 
hebben tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2021-2024 van de VRK 
(inclusief de effecten voor 2020). De toelichting op de zienswijze is dat bij de raming van de 
bijdrage voor Veilig Thuis in de gemeentebegroting 2020, jaarschijf 2021 ervan is uitgegaan dat 
de kosten die voor rekening van Haarlem komen, in 2021 ten opzichte van 2020 zouden dalen 
met ca € 200.000. Deze verwachting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019 e.v. van 
(toen nog) stichting Veilig Thuis d.d. 31-1-2019. In deze begroting was voorzien in hogere 
kosten van uitvoering, maar werd ook rekening gehouden met een daling van de inzet van 
Veilig Thuis omdat in 2021 voordelen zouden kunnen worden gerealiseerd als gevolg van 
verbeterde ketensamenwerking. Door de verbeterde ketensamenwerking zou een directe 
overdracht naar het lokale veld mogelijk zijn. In de Kadernota 2019 van de gemeente Haarlem 
is op basis van de begroting 2020 en hierop geënte meerjarenperspectief van de stichting 
Veilig Thuis incidenteel een extra bedrag van € 700.000 geraamd en in 2021 en volgende jaren 
een structureel bedrag van € 500.000. 
Haarlem geeft verder aan dat uit de voorliggende begroting VRK 2021 het beeld naar voren 
komt dat de verwachte daling van de kosten zich niet voordoet. 
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Hoewel er door Veilig Thuis/VRK wel signalen zijn afgegeven over de (on)toereikendheid van 
de budgetten, ontbreekt een onderbouwing van de VRK/Veilig Thuis waarom het voorziene 
voordeel als gevolg van verbeterde ketensamenwerking niet kan worden gerealiseerd en de 
bijdrage van de gemeente Haarlem vanaf 2021 zou moeten worden verhoogd ten opzichte van 
hetgeen Haarlem hiervoor heeft geraamd. 

Reactie
De overdracht van de taken van Veilig Thuis zijn in 2019 voortvarend en in grote 
gezamenlijkheid door de gemeenten, de stichting Veilig Thuis en de VRK opgepakt, en gewerkt 
is aan heldere afspraken over de consequenties van de overdracht, ook op financieel gebied. 
Toch heeft het kunnen gebeuren dat de in 2019 tussen gemeenten en stichting Veilig Thuis 
gemaakte afspraak over een kostendaling van € 662.500, die zou kunnen ontstaan door een 
verbetering van de ketensamenwerking, niet in het overdrachtsdocument is terecht gekomen 
en dus niet bekend bij de VRK. Gevolg is dat de VRK de begroting 2021 heeft opgebouwd op 
basis van de vastgestelde prestatiebegroting 2020 , vanuit de overtuiging dat hiermee recht 
werd gedaan aan de verwachtingen over en weer. De VRK staat ervoor een betrouwbare 
partner te willen zijn en wil derhalve graag het gesprek aangaan over die verwachtingen, en 
alsnog met de gemeenten te bezien wat een verlaging van het kostenniveau betekent voor de 
te leveren diensten van Veilig Thuis. Vanzelfsprekend in samenhang andere ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Om ruimte te creëren voor dat gesprek, dat voor 31-12-
2020 moet leiden tot een gedeeld beeld en definitieve budgetafspraken voor 2021 en 
volgende jaren, wordt voorgesteld de autorisatie voor de besteding van de budgetten voor 
Veilig Thuis te beperken tot het volledige begrotingsbedrag minus € 500.000. Dit laatste 
bedrag kan pas worden ingezet na bestuurlijke instemming. 

Haarlemmermeer
De gemeenteraad van Haarlemmermeer kan zich verenigen met de verhoging van de 
inwonerbijdrage over 2020 als gevolg van het prijsindexcijfer, maar niet met het aandeel 
daarin van € 30.000 voor Veilig Thuis, aangezien de kosten voor Veilig Thuis niet in de primaire 
begroting 2020 van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn opgenomen.

Reactie
Het besluit tot opdrachtverlening van onderbrenging taken van Veilig Thuis per 1 januari 2020 
naar de VRK is in juli 2019 genomen. De programmabegroting 2020 (primaire begroting) was 
toen al opgemaakt en lag in dezelfde vergadering ter vaststelling voor. De basisbegroting 2020 
voor Veilig Thuis is gebaseerd op de prestatieplannen 2020, zoals die in 2019 door de 
gemeenten zijn vastgesteld. Daarna zijn de aanpassingen verwerkt die nodig waren als gevolg 
van de transitie naar de VRK (overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten) en de nominale 
ontwikkeling als gevolg van de cao-verhoging gemeenten per 1 oktober 2019. Deze 
aanpassingen zijn onderdeel van de zienswijze.
Bij de opdrachtverlening van onderbrenging taken van Veilig Thuis naar de VRK is vastgelegd 
dat de uitgangspunten, die gelden bij het opstellen van de begroting van de VRK, vanaf dat 
moment ook gelden voor Veilig Thuis. Dit geldt daarmee ook voor de afspraken rondom 
toekenning van nominale ontwikkeling.
Deze uitgangspunten, en daarmee het voorstel tot toekenning van nominale ontwikkeling op 
de begroting van Veilig Thuis, zijn ook vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie 2021.
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Jaarverslag 2019, onderwerp Veilig Thuis
Bloemendaal, Heemstede en Haarlem
De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haarlem wijzen op de genoemde intentie om de 
meerkosten van de transitiekosten Veilig Thuis met ingang van 2023 te dekken binnen de 
bestaande middelen van de VRK. De drie gemeenteraden vragen om een plan van aanpak hoe 
deze besparing in de komende jaren, al dan niet gefaseerd, kan worden gerealiseerd.

Reactie
Er zijn tussen de opdracht gevende gemeenten (via de stuurgroep) nog geen afspraken 
gemaakt met de VRK over te bereiken efficiencywinst als gevolg van de onderbrenging van de 
taken Veilig Thuis binnen de VRK. Gelet op de geuite wensen zal contact worden gezocht met 
de gemeenten om te bezien welk verwachtingsbeeld daar precies over bestaat, wat realistisch 
en haalbaar is en hoe de realisatie daarvan vorm kan krijgen.

Programmabegroting 2021, Nieuw beleid data-analyse
Haarlemmermeer
Met de investering voor data-analyse van € 300.000 verdeeld over een periode van drie jaar 
(van 2021 tot en met 2023) heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer ingestemd, onder 
het voorbehoud dat de VRK hiervoor een businesscase opstelt. Daardoor wordt het 
efficiencyvoordeel na drie jaar beter onderbouwd.

Reactie
Data-analyse neemt aan belang toe, vooral om de informatiepositie goed op orde te hebben 
en te houden en op basis hiervan effectiever en slagvaardiger te kunnen opereren. Het 
gevraagde budget heeft vooral tot doel om ervaring op te doen en te verkennen welke 
mogelijkheden er liggen om aan te haken bij regio’s die op dit punt al verder zijn in hun 
ontwikkeling. Het verbeteren van de informatiehuishouding is van belang voor een 
effectievere sturing en ook voor het optreden in crisis. Het is nodig daar een goede 
procesarchitectuur voor op te bouwen. Eerst nadat deze is opgebouwd kan worden gezien 
welke opbrengst in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin daaruit voortvloeit. 

Vooruitblik komende begrotingen
Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer vraagt actief op zoek te gaan naar financiële 
besparingsmogelijkheden. Tevens wordt gevraagd kritisch te kijken naar niet noodzakelijke 
uitgaven, zoals dit ook aan andere verbonden partijen (zoals Cocensus en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied) is gevraagd.

Reactie:
Evenals vorig jaar wordt benadrukt dat een sobere en doelmatige bedrijfsvoering bij de VRK-
uitgangspunt en praktijk is. De organisatie kenmerkt zich door verantwoord omgaan met 
gemeenschapsmiddelen. Dit heeft zich laten zien in diverse bezuinigingsoperaties, die met 
succes zijn afgerond de afgelopen jaren.
Zoals opgemerkt in de programmabegroting 2021 is de VRK uiterst terughoudend omgegaan 
met nieuw beleid. Door interne besparingsmaatregelen konden autonome ontwikkelingen 
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voor 2020 en 2021 e.v. voor een groot deel in de eigen exploitatie worden 
opgevangen/bekostigd.
Indien besparingen worden gewenst, zal dit niet anders kunnen dan ook de taakopdracht 
tegen het licht te houden. Vraag is of de huidige omstandigheden en de grote onzekerheid 
over de financiële verwachtingen als gevolg van de covid-19 crisis, het juiste moment zijn om 
daar het gesprek over te beginnen. Het lijkt verstandiger dat te doen op het moment dat de 
situatie zich heeft genormaliseerd en voor gemeenten en VRK goed zicht bestaat over de 
opgaven die er liggen en hoe de financiële situatie er dan uit ziet.

Programmabegroting 2021, effecten Covid-19 
Heemstede
De gemeenteraad van Heemstede constateert dat de begroting is gebaseerd op de situatie 
vóór de coronacrisis. Bij het aanbieden van de begroting heeft het bestuur van de VRK gemeld 
dat, als in het lopende jaar wijzigingen optreden in de begroting, deze op gebruikelijke wijze 
verwerkt worden in de bestuursrapportages met een doorkijkje naar de daaropvolgende jaren. 
Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt een dergelijke rapportage niet voor zienswijze 
aangeboden aan de raden, tenzij sprake is van een structurele wijziging in de gemeentelijke 
bijdrage. De gemeenteraad merkt op dat dit in normale omstandigheden een goede en 
passende werkwijze is. De coronacrisis gooit echter roet in het eten. De mate van 
uitvoerbaarheid van veel van de activiteiten geschetst in de aangeboden begroting is 
onduidelijk en onzeker. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat pas bij de bestuursrapportage 
in het najaar meer duidelijk zal zijn wat de werkelijke financiële positie van de veiligheidsregio 
is en in welke mate de agenda voor 2021 uitvoerbaar zal zijn. Daarmee staat de rol van de raad 
onder druk. De gemeenteraad van Heemstede stelt dan ook voor dat de bestuursrapportage 
(inclusief een doorkijkje naar daaropvolgende jaren) in het najaar voor zienswijze aan de raden 
wordt aangeboden alvorens deze binnen de GR wordt vastgesteld, ongeacht of structureel 
extra budget wordt gevraagd. Zo kan de rol van de raad alsnog worden ingevuld voor de 
budgetten van 2021 e.v.

Heemskerk
De gemeenteraad van Heemskerk maakt de kanttekening dat de begroting 2021-2024 
cijfermatig is gebaseerd op de situatie voor het uitbreken van de wereldwijde epidemie covid-
19 vanuit een verwachtingsbeeld dat toen bestond. De gemeenteraad van Heemskerk vraagt 
op de hoogte gehouden te worden wat dit voor de gemeente betekent. Enerzijds zoals de VRK 
aangeeft via de gebruikelijke bestuursrapportages en besluitvorming zoals vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling. Anderzijds is het voorstel van de gemeenteraad om een 
evaluatie uit te voeren over de aanpak van de crisisbestrijding en de financiële consequenties 
over de covid-19 binnen de VRK. 
De raad van Heemskerk zou graag zien dat er over deze evaluatie informatieavonden voor de 
gemeenteraden worden georganiseerd. 

Beverwijk
De raad van de gemeente Beverwijk heeft aangegeven tijdig geïnformeerd te willen worden als 
er meer duidelijkheid is over de hogere kosten m.b.t. covid-19.
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Reactie:
De betrokkenheid van gemeenteraden bij de VRK wordt bijzonder op prijs gesteld. De VRK is 
van de gemeenten en dat maakt het als vanzelfsprekend dat gemeenteraden zo goed als 
mogelijk worden betrokken bij de keuzes die zijn en worden gemaakt, ook in het kader van de 
Coronacrisis. 
Het is aan het bestuur van de VRK om op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
hierin verantwoordelijkheid te nemen. Gemeenteraden een zienswijze te vragen op een 
bestuursrapportage past hier niet in. 
Aan de wens om inzicht te geven op de rol van de veiligheidsregio in de coronacrisis en de 
effecten daarvan op de organisatie, wordt van harte invulling gegeven. De organisatie heeft 
gelijktijdig met het bouwen aan de bestuursrapportage een integraal overzicht geproduceerd 
welke taken tijdelijk stop gezet moesten worden of anders uitgevoerd en welke onverminderd 
doorgang hebben gekregen. Er is ook een verslag in voorbereiding over wat in de periode 
vanaf het moment dat covid-19 tot A-ziekte is verheven tot 1 juni zich heeft afgespeeld. Dit 
verslag is het vertrekpunt voor het formuleren van een opdracht voor het uitvoeren van een 
evaluatie.
De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft aangegeven van harte bereid te zijn de raden 
hierover mondeling nader te informeren op basis van vragen die bij raadsleden leven. Als meer 
raden aangeven een regionale informatiebijeenkomst hierover op prijs te stellen, dan zal deze 
worden georganiseerd. Het initiatief om de behoefte te peilen wordt gelaten bij de griffie van 
de gemeenten Heemskerk. Bij voldoende belangstelling zal de VRK een bijeenkomst 
organiseren. 

Terugvloeien middelen naar gemeenten
De voorstellen over het jaarverslag leiden tot een terugbetaling van € 455.837 aan gemeenten. 
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.

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
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5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende voorstellen:
1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen
2. De programmabegroting 2021-2024 definitief vast te stellen
3. Daarbij in te stemmen met de volgende voorstellen:

a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2021 van het 
meerjareninvesteringsplan 2021-2024 en daarvoor de bijbehorende kredieten te 
voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).

b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2020 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 
2022-2024 van het MJIP 2021-2024 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk 
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort 
investeringen gebeurt over meerdere jaren.

d. In te stemmen met het verhogen van het normbedrag voor investeringen van € 5.000 
naar € 10.000 en deze beleidswijziging te verwerken in de nota Begroting- en 
budgetbeheer;

e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende 
leningen in 2021 tot maximaal € 9 miljoen.

f. Het nieuw beleidsvoorstel voor inzet data-analyse ad € 100.000 vast te stellen;
In te stemmen met een bijstelling van de inwonerbijdrage voor 2020 van € 1.068.000;

g. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met ingang van 
2020 als gevolg van het onderdeel van de loonontwikkeling, bijdrage 
ziektekostenverzekering van € 150.000; 

h. In te stemmen met het toevoegen van het product Digitaal dossier (DDJGZ) aan het 
programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee onderdeel te maken van de jaarlijkse 
indexering van de inwonerbijdrage;

i. In te stemmen met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € 16.000 als 
gevolg van de overheveling bijdrage ‘opcenten RVP’ door het RIVM naar gemeenten.

j. De autorisatie van de besteding van de middelen in het programma Veilig Thuis te 
begrenzen tot het totaalbedrag minus € 500.000, totdat expliciete bestuurlijke 
tostemming is gegeven tot besteding van het bedrag. 

4. Het jaarverslag 2019 definitief vast te stellen
5. Met betrekking tot het rekeningresultaat als volgt te besluiten

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 conform de vaste verrekensystematiek ad € 16.916;
6. Het voorgestelde besluit naar aanleiding van het jaarverslag om een bedrag van 

€ 3.806.666 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 
2020 conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;

7. Het voorgestelde besluit om in verband met de rechtmatigheid de in de jaarrekening 2019 
verantwoorde overschrijdingen, waaronder de overschrijding op kredieten ad € 113.718, 
alsnog goed te keuren;
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8. De autorisatie van de besteding van de middelen in het programma Veilig Thuis te 
begrenzen tot het totaalbedrag minus € 500.000, totdat expliciete bestuurlijke 
tostemming is gegeven tot besteding van het bedrag. 

6 Vervolgtraject:
Na vaststelling door het AB wordt het jaarverslag en de begroting aangeboden aan de colleges 
en raden (met een reactie op de zienswijzen), en aan Gedeputeerde Staten (voor 15 juli 2019). 

7 Bijlage(n):
Geen (conceptjaarverslag en –begroting aangeboden op 6 april 2020, zo nodig opvraagbaar)

In de vergadering genomen besluit:
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