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1 Vraagstelling:
In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de per 1 mei 2021 bekende financiële situatie 
en beleidsontwikkelingen die effect hebben op het boekjaar 2021.
Daarnaast is een aantal ontwikkelingen, dat onderdeel is van de programmabegroting 2022, 
maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2021, verwerkt in deze bestuursrapportage.

Ook dit jaar heeft de VRK volop te maken met de organisatie en activiteiten die voortkomen uit 
de Covid-19 crisis en de hieruit volgende consequenties voor de reguliere bedrijfsvoering van 
de organisatie. Of deze effecten op het gehele jaar van toepassing zullen zijn en welke effecten 
er verder achterweg komen, is op dit moment ongewis. Daarom is de resultaatverwachting in 
deze 1e bestuursrapportage gebaseerd op wat nu bekend is. 

3 Achtergrondinformatie:

Begrotingssaldo 2021
De programmabegroting 2021 sloot bij vaststelling met een saldo van € 31.000 positief. 
De programmabegroting 2022, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, heeft 
financiële effecten, die van invloed zijn op 2021.

2021

Vertrekpunt programmabegroting 2021 31

Bestuursbesluiten

Tweejarige pilot meldpunt Zorg en overlast -126

subtotaal bestuursbesluiten -126

Cao-gemeenten pm

subtotaal Cao-gemeenten pm

Autonome ontwikkelingen 2021

Verzekeringspremies -35

Renteresultaat 43

subtotaal autonome ontwikkeling 8

Actualisatie MJIP 2021-2025 759

subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025 759

Herzien begrotingssaldo 2021 672

Na wijziging sluit de begroting met een voordelig saldo van € 672.000. 
Hierbij wordt aangetekend dat de effecten van de nog af te sluiten cao-gemeenten over 2021 
nog buiten beschouwing zijn gebleven en als ze bekend zijn nog verwerkt moeten worden. 
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Verwachte voor- en nadelige resultaten
Aangezien als gevolg van de pandemie geplande activiteiten en investeringen niet of deels 
gerealiseerd kunnen worden en minder sprake zal zijn van opleiden en oefenen, is het de 
verwachting dat het exploitatieresultaat over 2021 gunstiger uitvalt dan waarvan de begroting 
uitging. Er kunnen zich echter komende tijd nog ontwikkelingen of nieuwe risico’s voordoen 
die effect op het uiteindelijk jaarresultaat zullen hebben. Hier komen we dan bij de 2e 
bestuursrapportage op terug.
In onderstaande tabel staan de verwachte voor- en nadelen ten opzichte van de begroting, 
voor zover nu bekend, vermeld. In de bestuursrapportage zijn deze nader toegelicht.

( * € 1.000) 1e berap 2021 Inc/    

struct.

Nr. *

Programmabegroting 2021

Begrotingssaldo programmabegroting 31

Effect Programmabegroting 2022 op 

begrotingsjaar 2021

641 zie tabel verloop begrotingsaldo

Herzien begrotingsaldo 672 t.o.v programmabegroting 2021

Programma Onderwerp

Programma Publieke Gezondheid Opleidingsbudgetten 100 I

Minder inkomsten THZ -400 I 1

Minder inkomsten Reizigersvaccinaties -700 I 2

Meerkosten IZB Algemeen -215 I 3

Declaratie VWS meerkosten en minder opbrengsten 1.315 I

Totaal Publieke Gezondheid 100

Programma Jeugdgezondheidszorg Langdurige ziekte vervanging/overbezetting -270 I 4

Inhuur 2 artsen team zuid -200 I 4

Maatwerk 0-18 -40 S 4

Extra inzet meningokokken ACWY -120 S 5

Bijdrage van RIVM naar gemeente meningokokken 

ACWY

120 S 5

Totaal Jeugdgezondheidszorg -510

Programma Brandweer Incidentbestrijding 332 I 6

Risicobeheersing: regisseur brandpreventie -60 I 7

Risicobeheersing: Brandveilig leven 60 I 8

Entryscreening Schiphol 600 I 9

Totaal Brandweer 932

Programma GHOR Vacatureruimte en materiele budgetten 100 I 10

Opleidingsbudgetten 30 I 10

Totaal GHOR 130

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Programma Cyber 50 I 11

Flexibel budget maatschappelijke risico's 100 I 12

Informatiemanagement 50 I 13

Totaal multidisciplinaire samenwerking 200

Meldkamer Noord-Holland Inkomsten NZA -50 S 14

Totaal Meldkamer Noord-Holland -50

Programma Interne dienstverlening

ID: SBD -115 I 15

ID: Facilitair bedrijf ICT -50 I 16

Inkoop -50 I 17

ID: Huisvesting Dak Zijlweg -60 I 18

ID: Leidinggevende primair proces 300 I 19

Totaal interne dienstverlening 25

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2021 827

Voordelig saldo 1.499
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Ontwikkelingen na actualisatie MJIP
Nadat het Meerjarig investeringsprogramma (MJIP) eind 2020 ten behoeve van de 
programmabegroting 2022 is geactualiseerd, is een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen 
die om bijstelling van het MJIP vragen.

Ambulancezorg
De aanschafprijs van een ambulance valt met € 6.000 hoger uit dan waar in het 
investeringsplan rekening mee is gehouden. Voor 2021 staat vervanging gepland van drie 
ambulances waardoor deze kredieten met totaal € 18.000 moeten worden verhoogd. 
Daarnaast is het nodig dit jaar portofoons aan te schaffen voor een bedrag van € 24.000.
 De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader verwerkt.

Tevens is in mei is uitsluitsel gekomen dat op basis van de vigerende beleidsregels het 
wagenpark in 2021 met een 10e ambulance (€ 158.000) incl. inventaris (€ 90.000) wordt 
uitgebreid (met bijbehorende dekking vanuit de zorgverzekeraars).

Grijpredding brandweer
Op aanwijzing van het bestuur worden alle tankautospuiten zodanig ingericht dat op een 
veilige manier grijpredding kan worden uitgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten tot een bedrag 
van 
€ 115.000. De hier uit voortkomende kapitaallasten zullen in de eigen begroting van de 
brandweer worden opgevangen.

Digitale audiometers Jeugdgezondheidszorg
Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg dienen 18 digitale audiometers versneld te worden 
vervangen wat een investering met zich meebrengt van € 35.000. De hier uit voortkomende 
kapitaallasten zullen in de werkbegroting van de JGZ worden opgevangen.

Bovengenoemde kredietvoorstellen worden ter votering aan het AB voorgelegd.

Advies CBV:
In de CBV zijn diverse vragen gesteld, die naar tevredenheid zijn beantwoord.
De CBV adviseert positief over het voorstel tot vaststellen van de 1e bestuursrapportage 
2021.

Reactie Directie:
De directie heeft kennisgenomen van het positieve advies en dankt de CBV voor haar 
inbreng.

4 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021, vastgesteld door het DB op 21 

juni 2021;
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met 

a. Het verhogen van het kredietbedrag voor de vervanging van drie ambulances met 
€ 18.000;

b. Een krediet te voteren voor de aanschaf van portofoons voor de ambulancedienst 
van € 24.000;

c. Een krediet te voteren voor de aanschaf van een 10e ambulance ad. € 158.000 en 
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bijbehorende inventaris ad. € 90.000;
d. Een krediet te voteren voor de aanschaf van grijpredding op de tankautospuiten ad. 

€ 115.000.
e. Een krediet te voteren voor de aanschaf van digitale audiometers voor de 

jeugdgezondheidszorg ad. € 35.000..
De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van de 
betreffende sectoren verwerkt.
3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de 

begrotingswijzigingen zoals gespecificeerd in Bijlage II;

5 Vervolgtraject:
Na behandeling in het AB wordt de bestuursrapportage toegezonden aan de gemeenten

6 Bijlage(n):
- 1e Bestuursrapportage 2021.

In de vergadering genomen besluit:
conform
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