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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Voor het opstellen van de begroting is een opdracht nodig. Dat wordt vorm gegeven in een 
uitgangspuntennotitie. Op basis van de hierin opgenomen uitgangspunten wordt de 
ontwerpbegroting opgesteld.
Van belang is op te merken dat de uitgangspuntennotitie ervan uitgaat dat de situatie met 
betrekking tot covid-19 in 2023 is genormaliseerd en alle reguliere werkzaamheden weer zijn 
opgepakt. Niet uitgesloten kan worden dat uit de pandemie lessen getrokken worden die van 
invloed kunnen zijn op de taakopdracht. Zo ja, dan wordt daar separaat op terug gekomen.

Tegen de achtergrond van het feit dat de financiele positie van gemeenten onder druk staat 
en sommige gemeenten de behoefte hebben om het kostenniveau van de organisatie naar 
beneden bij te stellen, is daarop geanticieerd met het een onderzoek of en zo ja welke 
mogelijkheden er zijn om het maatschappelijk rendement van de VRK te vergroten. Daarvoor 
heeft het DB in juni 2021 opdracht gegeven.

Onder leiding van de portefeuillehouder Financiën is het maatschappelijk rendement langs 
drie sporen onderzocht. Er is op budgetniveau onderzocht waar kosten naar beneden zouden 
worden bijgesteld, er is vergelijking gezocht door het uitvoeren van benchmarks en er is een 
verkenning gedaan naar samenwerkingsmogelijkhedn die voor gemeenten profijtelijk zijn.
Gezien het feit dat de Uitgangspuntennotitie daarmee dit jaar meer is dan een technische 
invulling van het door het AB vastgestelde financiele beleid, wordt de Uitgangspuntennotitie 
dit jaar ter vaststelling aan het AB voorgelegd, en wordt daarover het advies van de 
commissies gevraagd. 

3 Achtergrondinformatie:
Project Vergroten Maatschappelijk Rendement
Op 29 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur – tegen de achtergrond van de verslechterde 
financiële positie van gemeenten – en ter voorbereiding op de begroting 2023, opdracht 
gegeven nog eens kritisch te kijken naar het takenpakket van de VRK-organisatie en de wijze 
van uitvoering. De opdracht behelst niet alleen te bezien of en zo ja waar mogelijk taken 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd of slimmer georganiseerd, maar ook om suggesties te 
doen waar taken bij de VRK voor gemeenten goedkoper uitgevoerd kunnen worden. 

In de concrete aanpak, vastgesteld door het DB in juni 2021, is gekozen voor het volgen van 
drie sporen, op te pakken met een externe projectleider: 

- Spoor 1: hier is gezocht naar financieel technische mogelijkheden om het kostenniveau 
structureel omlaag te brengen;

- Spoor 2: vergelijken van de VRK met andere regio’s. In dit spoor zijn benchmark 
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onderzoeken gedaan naar de organisatie van GGD, Veilig Thuis, 
Crisisbeheersing/Brandweer en de overhead van de VRK;

- Spoor 3: in dit spoor is gekeken naar collectieve gemeentelijke taken die vanuit het 
oogpunt van efficiency ondergebracht en uitgevoerd zouden kunnen worden door de 
VRK. 

Het eindrapport van de projectgroep leert dat er € 500.000 structureel is gevonden in spoor 1. 
Onderdeel daarvan is het het oversluiten van een tweetal hoog rentende leningen. Dit is 
toegestaan door de bank, maar deze eist wel dat de door hen misgelopen rente (agio) in een 
keer wordt betaald. Dit is te realiseren door het bedrag van de agio mee te lenen. De eigen 
financiële regeling schrijft echter voor dat we de agio ten laste van de exploitatie moeten 
brengen. De reserves zijnzijn ontoereikend om deze agio van € 3,4 miljoen ineens te betalen. 
Daarom wordt het AB gevraagd dit bedrag mee te financieren. Na het oversluiten van de 
leningen resteert uiteindelijk een structureel rentevoordeel van € 100.000. 

De benchmarks uit spoor 2 laten zien dat de organisatie de vergelijking met andere regio’s  
goed doorstaat en die geen ideeën heeft opgeleverd die waard zijn verder te onderzoeken. 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 3 een aantal taken benoemd die VRK zou kunnen uitvoeren 
namens de gemeenten. De gemeenten zullen daarover zelf een oordeel moeten vormen op 
basis waarvan het gesprek kan worden geopend. Een inhoudelijk voorstel wordt in dit kader 
niet aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

De opdracht van het DB heeft met ingang van 2023 een financieel voordeel van € 500.000 
opgeleverd. Het bestuur zou kunnen besluiten dit in de vorm van een lagere inwonersbijdrage 
terug te geven aan de gemeenten. De VRK wordt echter ook geconfronteerd met 
noodzakelijke en onvermijdelijke extra uitgaven, die in de uitgangspuntennotitie aan het 
bestuur worden gepresenteerd. Uitgaven waar –  als invulling moet worden gegeven aan een 
ombuiging   ̶  binnen de VRK-begroting geen dekking voor gevonden kan worden. 
Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 500.000 aan realiseerbare effiency in te zetten 
voor de financiering van deze onvermijdelijke en noodzakelijke uitgaven, waarmee voldaan 
kan worden aan het bestuurlijke uitgangspunt ‘nieuw voor oud’. 

De volledige uitkomst van het project staat beschreven in het bijgevoegde eindrapport 
Vergroten Maatschappelijk Rendement.

Overige inhoud uitgangspuntennotitie
Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2022 met daaraan 
toegevoegd de bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2021 die van invloed zijn op 2022.
Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de 
primitieve begroting 2023. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen;
 Autonome en externe ontwikkelingen: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en 

onvermijdelijk zijn te kwalificeren en die niet worden veroorzaakt door wijziging van 
eigen beleid;

 Overige ontwikkelingen.
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De in de uitgangspuntennotitie geschetste ontwikkelingen bestaan voor een belangrijk deel uit  
loon- en prijsindexeringen.

Prijsindexering
Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’.  
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van 
het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2022. 
De prijsindexering voor het jaar 2023 is geraamd op 1.9%, conform de index 2022. 
Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2023 e.v. op 3.2%.

Loonindexering
Met ingang van 1 december 2021 is een principeakkoord cao-gemeenten gesloten. Deze cao 
is afgesloten voor de jaren 2021 en 2022 en betreft een verhoging van structureel 1,5% per 1 
december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 (het aandeel over de periode april t/m 
december 2022 bedraagt 1.8%).
Voor de veiligheidsregio’s is inmiddels een eigen werkgeversvereniging opgericht maar is 
nog geen eigen cao afgesloten. Inhoudelijk wordt het principeakkoord van de cao-gemeenten 
gevolgd door de werkgeversvereniging.

Bij de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een voorlopige raming op de 
loonkosten van 3.01% voor 2022 e.v. (incl. pensioenpremie).
Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken gaan gelden. Reden dat hier, 
net als bij de programmabegroting 2022, rekening gehouden wordt met een voorlopige 
raming conform de CPB-kerngegevens augustus 2021, loonvoet sector overheid 2023, te 
weten 2%. De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59%. (zie voor 
specificatie notitie paragraaf 3.1.1)

Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2023 bedraagt op grond van bovenstaande 
berekeningen 3.47 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023

weging correctie indexcijfer 2023

indexcijfer 2022 komt bij PB 2023 Totaal

Prijsindexering 30% 1,30% 0,39% 1,90% 0,57% 0,96%

Raming loonindexering 2022 70% 0,29% 0,20% 0,00% 0,20%

Raming loonindexering 2023 70% 3,30% 2,31% 2,31%

0,59% 2,88% 3,47%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2023.
Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.47% bedraagt de verhoging van de 
inwonerbijdrage voor 2023, ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief mutaties 
2021, 
€ 2.278.000. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt daarmee € 68.117.000. 

Het aandeel DUVO gelden welke vanuit het Rijk ten behoeve van Veilig Thuis organisaties 
wordt ontvangen door de regiogemeente Haarlem is met ingang van 2022 met 1.1 miljoen 
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verhoogd. Deze verhoging is door de regiogemeente verrekend met het aandeel gemeentelijke 
bijdrage voor Veilig Thuis en leidt daarmee tot een lagere bijdrage voor alle gemeenten. 
De totale bijdrage voor Veilig Thuis, blijft hierdoor echter uiteindelijk gelijk.

Indexering versterkingsgelden
Conform de beleidslijn die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden 
meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.47% = € 
216.800.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een 
bedrag van € 427.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage
Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de 
Rijksbijdrage van € 95.000.

Autonome ontwikkelingen
De volgende autonome ontwikkelingen zijn mee te nemen bij het opstellen van de 
programmabegroting 2023:

- Toename aantal inwoners
- Toename kosten herinrichting terrein Zijlweg
- Veranderde marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers
- Ontwikkelingen MKNH-brandweer
- Lidmaatschap WVSW
- Privacy en cybercriminaliteit

Overige ontwikkelingen
Tot slot ziet spelen een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie die in de 
begroting ook een plaats vragen:

- Gegevensgericht werken
- Doorstroombeleid /functiehuis 24 uursdienst
- Inkoop- en communicatieondersteuning

Actualisatie investeringsplan
Het meerjarige investeringsplan wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de 
programmabegroting 2023. De kapitaallasten die hieruit voorvloeien, worden in de begroting 
verwerkt. De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar kunnen, naar 
aanleiding van vaststelling definitieve restantkredieten 2021, bij het opstellen van de 
uiteindelijke programmabegroting nog bijgesteld zijn. 

Effecten begroting 2022
Eventuele effecten als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen op de begroting 2022 
worden betrokken bij de 1e bestuursrapportage 2022.

4 Consequenties en risico’s:
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Met de nu voorgelegde Uitgangspuntennotitie ziet de VRK zich in staat een 
programmabegroting 2023 samen te stellen die voldoet aan de daaraan te stellen eisen: een 
sluitende begroting en een positief meerjarenperspectief. Daarnaast is de organisatie in staat 
een financieel voordeel te realiseren van € 500.000 structureel, waarmee de autonome 
ontwikkelingen kunnen worden opgevangen, en een beroep op de gemeenten niet nodig is 
Hierbij wordt aangetekend dat in 2022 nieuwe raden aantreden en colleges worden gevormd, 
die mogelijk ambities hebben op het terrein van veiligheid en gezondheid die nog van invloed 
kunnen zijn op het nu bestaande begrotingsbeeld.

De coronapandemie houdt de VRK verder nog steeds bezig. Aan de ene kant omdat de 
organisatie nog steeds staat voor een grote opgave waar het gaat om publieksvoorlichting, 
testen, bron- en contactopsporing en vaccineren en anderzijds omdat bijv. brandweer, 
ambulance, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis onder verzwaarde omstandigheden hun 
werk moeten doen. Hetzelfde geldt voor het Facilitair Bedrijf. Wat deze belasting gaat 
betekenen voor de lange termijn is onzeker en dat vormt voor de bedrijfsvoering een risico.

5 Voorstel te nemen besluit:
1. De Uitgangspuntennotitie 2023 vast te stellen
2. In afwijking van de nota begrotings- en budgetbeheer disagio niet ten laste te brengen 

van de exploitatie maar te activeren. 

5. Vervolgtraject
Na bespreking in het AB wordt de Uitgangspuntennotitie ter informatie aan de colleges van de  
regiogemeenten gezonden. 

6. Bijlage(n):
 Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2023
 Nota Verhogen Rendement VRK

In de vergadering genomen besluit:
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