
Geleideformulier voor cies

Sector/afdeling: F&A

Leidinggevende: Jan Steur

Auteur: Baudien Dijkstra

2020-06-29 Cie Ap .  1e Bestuursrapportage 2020

1 Vraagstelling:
In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de per 1 mei 2020 bekende financiële situatie 
en de nu bekende beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2020.
Daarnaast is een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2021, 
maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2020, verwerkt in deze bestuursrapportage.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact en effecten van de Covid-19 crisis op de 
organisatie. 
Tot slot wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe risico’s en kansen voor dit jaar en de 
komende jaren en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Het kan dan gaan om een 
exploitatierisico (wegvallen van inkomsten); een subsidierisico (omdat taken niet worden 
uitgevoerd, kan een terugbetalingsverplichting ontstaan) en een leverings- en 
nacalculatierisico. Tevens kunnen er effecten optreden die eerst na een langere periode zich 
laten zien, zoals b.v. de gevolgen van een andere manier van werken (kantoorinrichting, 
hulpmiddelen, ICT e.d.) of het organiseren van het werk als uitgesteld verlof opgenomen gaat 
worden.
Deze bestuursrapportage moet dan ook tegen de achtergrond worden gezien van de 
bijzondere situatie waarvoor Nederland en de Veiligheidsregio Kennemerland zich nu geplaatst 
weet.  

Het is nog onduidelijk welke financieringsarrangementen getroffen worden om gemeenten (en 
de GGD ’n) te compenseren voor de uitvoeringskosten van in opdracht van de minister 
uitgevoerde taken. Uitgangspunt is dat als de Minister van VWS de voorzitter van de 
Veiligheidsregio, dan wel de burgemeester opdraagt maatregelen te treffen, dat in dat geval 
voor de bekostiging daarvan een beroep kan worden gedaan op het Rijk (artikel 62 van de Wet 
Publieke Gezondheid). Vertrekpunt van denken is dus dat ofwel rechtstreeks danwel via de 
gemeenten er voldoende gecompenseerd zal worden om hogere uitgaven van de VRK te 
kunnen financieren. Deze verwachting is ook gebaseerd op de uitlatingen die daarover door 
ministers zijn gedaan en de verwachtingen die hiermee zijn gewekt. Op dit moment wordt in 
deze 1e berap rekening gehouden met een te verwachten compensatie van € 1.3 mln. 
Aangezien wat wordt verwacht niet altijd uitkomt, wordt voorzichtigheidshalve toch enige slag 
om de arm gehouden. 
Dit is ook de reden dat we in deze rapportage geen jaarresultaat melden. De rapportage 
beperkt zich tot de nu in beeld zijnde voor- en nadelige resultaten ten opzichte van de 
begroting.

3 Achtergrondinformatie:

Begrotingssaldo 2020
De programmabegroting 2020 sloot bij vaststelling met een saldo van € 390.000 positief. 
In de programmabegroting 2021, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zit een 
aantal financiële effecten, die van invloed zijn op 2020. Een van de effecten is de voorgestelde 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2020 als gevolg van de salarisstijging, die voortkomt 
uit de verhoging van de cao-gemeenten per 1 oktober 2019.  
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Om een volledig financieel beeld te kunnen schetsen bij de 1e bestuursrapportage 2020 zijn 
alle mutaties, die effect op het begrotingsaldo 2020 hebben, in deze tabel verwerkt.

Vertrekpunt programmabegroting 2020 390

Eerder genomen bestuursbesluiten

Implementatie WvGGZ -96

Incidentele kosten WvGGZ -25

Pilot meldpunt Zorg en Overlast -126

Evenementencoördinator -83

subtotaal bestuursbesluiten -330

Nominale ontwikkeling 2020

Prijsindexering -17

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

Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2020 936

Loon- en prijsindexering Veilig Thuis -183

-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis 147

-Stijging subsidies en overige inkomsten 43

Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage 86

subtotaal nominale ontwikkeling -344

Autonome ontwikkelingen

CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering -150

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

Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten Veilig Thuis 280

-Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis -280

Actualiseren financieringsresultaat -36

subtotaal autonome ontwikkeling -36

Actualisatie MJIP 2021-2024  166

subtotaal actualisatie MJIP 2020-2024 166

Besparing meldkamer 629

subtotaal besparing meldkamer 629

Herzien begrotingssaldo 2020 475

Het mag duidelijk zijn dat er nog veel onzekerheden bestaan ten aanzien van de compensatie 
van kosten, die in het kader van Covid-19 zijn en worden gemaakt. Het voordelig 
begrotingsaldo zal daarom binnen de VRK beschikbaar moeten blijven om deze 
onzekerheden te kunnen opvangen. 

Verwachte voor- en nadelige resultaten
In onderstaande tabel staan de verwachte voor- en nadelen ten opzichte van de begroting 
vermeld. In de bestuursrapportage zijn deze nader toegelicht.

Pagina: 2 van 5



36d80192-b4e9-472d-bddc-009362a0ccb0.docx

( * € 1.000) 1e berap 

2020

Inc/    

struc

Nr. *

Programmabegroting 2020

Begrotingssaldo programmabegroting 390

Effect Programmabegroting 2021 op 

begrotingsjaar 2020

85 1 Programmabegroting 2021

Herzien begrotingsaldo 475 t.o.v programmabegroting 2020

Programma Onderwerp

Publieke Gezondheid Extra personeelskosten IZB i.k.v. Covid-19 -1.100 I 2

Minder inzet personeel Reizigersvaccinatie 470 I 2

Minder vaccin inkoop en materieelverbruik 

reizigersvacc.

160 I 2

Inkomstenderving reizigersvaccinatie -630 I 2

Minder inzet personeel Seksuele gezondheid 500 I 2

Begeleiding bij repatriering en screening -200 I 2

Declaratie VWS t.b.v. repatriering en screening 200 I 2

Materiele kosten i.k.v. covid-19 -500 I 3

Piket, overwerkkosten i.k.v. Covid-19 -70 I 3

Capaciteitsuitbreiding per 1/7/20 -600 I/S 4

Niet uitvoeren inspecties Technische hygienezorg -300 I 5

Voorlopige raming compensatie Covid-19 kosten 1.300 I

Dekking vanuit begrotingspost onvoorzien 124 I 23

Totaal publieke gezondheid -646

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen: Extra personeelskosten t.b.v. 

coronamaatregelen

-500 I 6

Compensatie opdrachtgever gem. Haarlemmermeer 500 6

Langdurige ziektevervanging -100 I/S 8

Maatwerk 0-18 jaar 250 I 7

4-18 jarigen: minder inzet personeel 250 I 7

Langdurige ziektevervanging en overbezetting -150 I/S 8

Totaal Jeugdgezondheidszorg 250

Brandweer Incidentbestrijding 382 I 9
Risicobeheersing 25 I 10

Totaal Brandweer 407
GHOR Niet ingevulde vacatures 100 I 11

Cursusbureau -45 I 12

Totaal GHOR 55

Veiligheidsbureau Opleiden crisisfunctionarissen informatiemanagement -30 I 13

Doorschuiven systeemoefening 40 I 14

Programma Cyber 35 I 15

Annulering evenementen zoals Sail, F1 30 I 16

Multidisciplinaire samenwerking Informatiemanagement 100 I 17

Totaal multidisciplinaire samenwerking 175

Meldkamer Noord-Holland Vakbekwaamheid Calamiteiten coordinator (CaCo) -18 I 18

Nagekomen factuur 2019 (aandeel VRK) -34 I 19

Totaal meldkamer NH -52

Bevolkingszorg Opschalen en versterken van de crisis- en 

risicocommunicatie 

-100 I 20

Totaal bevolkingszorg -100

ID: Facilitair bedrijf Niet ingevulde vacatures 100 I 21

ID: Leidinggevende primair proces Leidinggevenden primair proces VBK en brandweer IB 128 I 22

Totaal interne dienstverlening 228

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 317

Voordelig saldo t.o.v. begroting 792

Toekomstperspectief 
ttoename van infectiedruk en antibioticaresistentie is één van de trends, die de GGD heeft 
geschetst in de meerjarenvisie 2018-2022. Deze trends zijn van invloed op de, door de GGD 
ten behoeve van de gemeenten, uit te voeren taken op het terrein van 
Infectieziektebestrijding. Deze verwachting steunt op een vijftal ontwikkelingen die effect 
hebben op het ontstaan van nieuwe infectieziekten, de snelheid waarmee infectieziekten zich 
verspreiden, de effectiviteit van preventiebeleid en het ontstaan van onrust in de 
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maatschappij. 
Aangezien de context van de opgave van de GGD op dit vlak ingrijpend en langdurig 
verandert, leidt dit noodzakelijk en onvermijdelijk tot een upgrading van de organisatie. Dit 
wordt in de rapportage nader beschreven.
Tegen de achtergrond van bovenstaande is het nodig tijdelijk de capaciteit uit te breiden 
gericht op de bestrijding van het Covid-19 virus. Er is nu al sprake van een opgeschaalde 
situatie en in verband met het besluit tot uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek 
wordt met ingang van 1 september een coronateam ingericht om deze taken voor wat 
langere tijd uit te kunnen voeren. De tijdelijkheid eindigt als een vaccin beschikbaar is 
waardoor afname van het Covid-19 virus te verwachten is. Het te formeren team bestaat uit 
een arts (1 Fte), verpleegkundigen (8-10 Fte) en een deskundige infectieziektepreventie (1,5 
Fte). De geraamde kosten bedragen circa € 1,2 miljoen per jaar. Vrijwel alle kosten komen in 
aanmerking voor vergoeding, omdat het onderdeel uitmaakt van de bestrijding, zoals die nu 
is in opdracht van de minister is ingezet (testen, traceren, isoleren en rapporteren). Vanaf 
2022 is een structurele capaciteitsuitbreiding van de basisformatie nodig om de preventie en 
bestrijding van infectieziekten in de toekomst adequaat invulling te geven. Dat betekent naar 
verwachting structureel hogere lasten tot een bedrag van € 494.000 per jaar (een arts, drie 
verpleegkundigen en een deskundige infectieziektepreventie).
De structurele uitbreiding zal betrokken worden bij het opstellen van de programmabegroting 
2022.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP
De techniek en audiovisuele apparatuur in de OT-ruimte wordt dit jaar vervangen. Om een 
kwalitatieve en toekomstbestendige installatie te realiseren is het technisch combineren van 
alle componenten wenselijk.  Daarvoor is het noodzakelijk de kredieten voor de apparatuur, 
die voor 2021 voor een bedrag van € 17.500 staan gepland, al in 2020 aan te wenden en is 
verhoging van het krediet met € 5.000 benodigd. Hierdoor kan een betere totaaloplossing 
worden neergezet. Het krediet voor een systeem voor videoconference ad. € 6.000 kan 
komen te vervallen. De wegvallende lasten worden ingezet ter dekking van de verhoging van 
het krediet voor de apparatuur in de OT-ruimte.

Advies CBV:
De CBV adviseert positief over het voorstel tot vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2020.
De CBV gaat er vanuit dat voor de structurele uitbreiding van de formatie voor 
Infectieziektebestrijding met ingang van 2022 separaat een voorstel wordt voorgelegd.

Reactie Directie:
De directie heeft kennisgenomen van het positieve CBV-advies en de aanbeveling om de 
gewenste structurele uitbreiding van de formatie voor infectieziektebestrijding met ingang van 
2022 mee te nemen in de desbetreffende programmabegroting, zodat dit voorstel onderdeel is 
van de alsdan te voeren zienswijzeprocedure. Dit is verwerkt in de nu voorliggende 
bestuursrapportage.

4 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over:

a. De inzet van de post Onvoorzien ad. € 124.000 ter dekking van de extra kosten in 
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het kader van de Covid-19 crisis; 
b. Het verschuiven van het krediet voor techniek en audiovisuele apparatuur in de OT-

ruimte ad € 17.500 van 2021 naar 2020;
c. Het krediet voor techniek en audiovisuele apparatuur in de OT-ruimte te verhogen 

met € 5.000 en de extra lasten te dekken uit het vervallen krediet voor systeem 
voor videoconference.

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de begrotingswijzigingen cf. Bijlage II

5 Vervolgtraject:
Vaststelling begrotingswijziging n.a.v. 1e bestuursrapportage in het AB van 29 juni 2020. 
Daarna wordt de vastgestelde 1e bestuursrapportage 2020 aan de colleges aangeboden.

6 Bijlage(n):
- 1e Bestuursrapportage 2020.

In de vergadering genomen besluit:
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