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1. Inleiding

Alvorens gestart wordt met het opmaken van de begroting, worden uitgangspunten vastgesteld. Dit is 
te zien als de opdracht. Zo ook voor het samenstellen van de ontwerp programmabegroting 2023.

Nadere toelichting inhoud uitgangspuntennotitie
Het vertrekpunt voor het opbouwen van de begroting 2023 is de programmabegroting (primitieve 
begroting) 2022 met daaraan toegevoegd de financiële effecten voor 2022 en volgende jaren die een 
gevolg zijn van in 2021 genomen bestuursbesluiten en doorgevoerde begrotingswijzigingen.

Dat levert een nieuwe startpositie op en daaraan zijn de ontwikkelingen, die van invloed zijn op de 
primitieve begroting 2023 en daaropvolgende jaren toegevoegd. 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, waar de organisatie zelf weinig invloed op heeft en die niet worden 
veroorzaakt door wijziging van eigen beleid.

 Overige ontwikkelingen.

Hoofdstuk 2 gaat in op de financiële grondslagen voor de begroting 2023.
 
Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen, en geeft een 
totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2023. 

De corona pandemie houdt ons nog steeds in zijn greep. Ondanks dat veel mensen een vaccinatie 
hebben ontvangen, is – mede door nieuwe virusvarianten – nog steeds sprake van grote druk op de 
acute zorgketen wat beperkende maatregelen nodig maakt. Dat heeft ook zijn invloed op de 
bedrijfsvoering van de VRK. 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 andere taken, zoals brandweer-, ambulance-, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis 
onder verzwarende 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.
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2. Financiële grondslagen 

Voor 2023 worden – evenals in de voorgaande jaren – de volgende financiële grondslagen gehanteerd:
- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals 

door het CPB gepubliceerd. De index 2023 wordt op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2022 
verwacht. In deze uitgangspuntennotitie is daarom uitgegaan van de meest recente cijfers.

- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de 
programmabegroting 2023 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de 
inwoneraantallen per 1 januari 2021.

- De hoogte van de overhead (conform definitie BBV bestaande uit: kantoorhuisvesting, 
leidinggevende primair proces inclusief managementondersteuning, financiën, P&O, inkoop, 
communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuur ondersteuning, ICT, facilitaire zaken en 
DIV) is genormeerd op maximaal 21,5% van de totale inkomsten van de begroting. 

- Tarieven voor subsidie- en overige taken worden gebaseerd op de genormeerde ingezette 
capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat uit het formatiebudget + bijkomende 
personeelskosten + 21,5% overhead. Indien van toepassing, wordt dit bedrag verhoogd met 
materiële kosten. 
De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. Daar waar 
landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.

- Het BBV schrijft de wijze van berekening van de interne rekenrente voor. In het huidige 
meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met 1.0%. Bij het opstellen van de 
programmabegroting 2023 bestaat de kans dat deze, op basis van de BBV-regels, aangepast moet 
worden. 

- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende uitgangspunten:
- BDUR: beschikking Rijksbijdrage BDUR 2022
- Ambulancezorg: vergoedingssom zorgverzekeraars 2021
- Gemeentelijke bijdragen: inwonerbijdrage, bestuursafspraken en specifieke opdrachten 

programmabegroting 2022

3. Kaders en programmaontwikkelingen
In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2023 nader 
toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2022 incl. bestuursbesluiten en 
begrotingswijzigingen 2021 die betrekking hebben op 2022.

3.1 Nominale ontwikkelingen

3.1.1 Loon en prijsindexering (bron augustusraming 2021 CPB)

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. 

IMOC 2019 2020 2021 2022 cumulatief

CPB augustusraming 2021 2,30 1,70 2,10 1,90

CPB novemberraming 2020 2,50 1,60 1,30 1,30

Aanpassing -0,20 0,10 0,80 0,60 1,30

Uitgangspuntennotitie 2023 Veiligheidsregio Kennemerland  Pagina 4



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. Tot die tijd wordt het principeakkoord van de cao-gemeenten gevolgd.

Bij de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een voorlopige raming op de 
loonkosten van 3.01 % voor 2022 e.v. (incl. pensioenpremie).
Het ABP heeft voor 2022 afgezien van een verhoging van de pensioenpremie. In de 
programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een verhoging van 0.7%. Deze raming is in de 
nacalculatie loonindexering structureel komen te vervallen. 
Voor de jaren 2023 e.v. wordt in de programmabegroting 2023 uitgegaan van een verhoging van de 
pensioenpremie van voorlopig 0.7%.  

Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken dan 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%.

Loonindexering 2022 2023

Cao verhoging 2021 (dec. 2021) 1,50%

Cao verhoging 2022 (april tm december) 1,80%

Verwerkt in programmabegroting 2022 -3,01%

0,29% 0,29%

Cao verhoging 2022 structureel 0,60%

Voorlopige raming CAO verhoging 2023* 2,00%

Raming pensioenstijging 2023 0,70%

3,30%

Totaal 3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59%

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

3.1.2 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 mln. 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 hiermee uiteindelijk gelijk.

3.1.3 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.

3.1.4 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.

3.1.5 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage 
van € 95.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste 10 jaar opgenomen.

3.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2022 en verder beschreven. 
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In de tabel in hoofdstuk 3.8 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de 
gemeenten dan wel uit eigen middelen worden gedekt.

3.2.1. Toename aantal inwoners

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare 
gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het verleden afgesproken dat 
de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. Dat is al jarenlang 
praktijk. De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de 
programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.

3.2.2 Herinrichting buitenterrein Zijlweg 

Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 mln. 
De herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgeschreven beveiligingsnorm. Eerst door de 
constatering van vervuilde grond en later door de beperkingen als gevolg van het coronavirus is de 
herinrichting van het buitenterrein stil komen te liggen. Het project kan weer worden opgepakt en nu 
blijkt uit een eerste kostencalculatie dat het krediet op basis van het huidige Programma van Eisen 
niet volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere 
architect- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € 1 mln. en maken het nodig extra krediet 
te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten van € 40.000.

3.2.3 Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers 

Ter overbrugging naar een landelijke aanbesteding heeft de VRK  een aanbesteding 
ongevallenverzekering voor de periode tot 1 januari 2023 in de markt gezet. Vooraf was duidelijk dat 
de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is. De wens van de VRK was om de 
ongevallenverzekering zoveel als mogelijk ongewijzigd in de markt te zetten, inclusief daggelduitkering 
voor beroepsmedewerkers. Deze laatste eis bleek voor een aantal inschrijvers onacceptabel te zijn. 
Vasthouden aan voor de markt onacceptabele eisen maakt de kans groot dat er op de aanbesteding 
geen inschrijving plaatsvindt. Zoals verwacht is dat ook uitgekomen, waardoor tot 1-1-2023 gewerkt 
moet worden met een beperkte verzekering.  In de begroting wordt rekening gehouden met een 
structurele inkomstenpost van € 50.000 op jaarbasis als gevolg van compensatie daggeld voor 
beroepsmedewerkers. De realisatie de afgelopen jaren laat een wisselend beeld zien, maar op grond 
van de huidige inschrijving zal deze inkomstenraming moeten verdwijnen. Dit betekent een budgettair 
nadeel van € 50.000 structureel ingaande 2022. 

3.2.4 MKNH-brandweer

Gebleken is dat binnen de MKNH-Brandweer in het verleden geen ORT is uitbetaald tijdens verlof. Dit 
is in strijd met Europese regelgeving die stelt dat een medewerker geen negatief effect op zijn salaris 
mag hebben als hij/zij verlof aan het genieten is. Deze Europese regelgeving overstemt een lokale cao, 
daarom heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof. 

Binnen de MKNH en de inrichtingsplannen is ervan uitgegaan dat voor kosten, die voor alle 
onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening 
gebracht hoefde te worden. 
In 2021 is hierover een fiscaal advies uitgebracht wat ertoe heeft geleid dat tussen de partijen een 
overeenkomst “Kosten voor gemene rekening” is afgesloten. Dit behelst dat, om btw-heffing over 
onderlinge dienstverlening te voorkomen, alle gezamenlijke kosten via een afgesproken verdeelsleutel 
verrekend worden en hier geen uitzonderingen op worden gemaakt. De verdeelsleutel staat vast voor 
de duur van de overeenkomst. 
Met het sluiten van deze overeenkomst kunnen salariskosten boven de norm niet meer verrekend 
worden met de partij waar de medewerker in dienst is, maar zal verrekening via de verdeelsleutel 
moeten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor reiskosten. 
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Dit leidt voor de VRK tot een structureel nadeel van in totaal € 28.000.

3.2.5 Lidmaatschap WVSV
Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) 
opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de 
werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel 
van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij 
hebben een eigen branche-cao).
Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening 
gehouden.

3.2.6 Toegenomen dreiging cybercriminaliteit
Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren 
incidenteel middelen beschikbaar om preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet 
te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy.
De bedreigingen zijn niet tijdelijk en uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten 
voort, voor nu geraamd op € 40.000 voor interne audit BIO/NEN7510 en € 70.000 in 2023 en € 60.000 
2024 voor overige maatregelen.

3.3 Overige ontwikkelingen

3.3.1 Gegevensgericht werken
Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en data in dashboards te presenteren is niet meer weg 
te denken in de hedendaagse bedrijfsvoering. Informatie gestuurd werken is essentieel. Om dit goed 
uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power 
BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad. € 25.000.

3.3.2 Doorstroming/beloningsbeleid 24 uursdienst

Het huidige functiehuis van de 24 uursdienst heeft tot gevolg dat een deel van de medewerkers weinig 
tot geen perspectief heeft op doorstroming naar een hogere functieschaal en dat er belemmeringen 
zijn om medewerkers te belonen conform hun (gewenste) takenpakket. Dit maakt het nodig het 
functiehuis aan te passen wat leidt tot structureel hogere kosten van € 125.000.

3.3.3 Inkoop
Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel 
jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er nieuwe wensen 
met betrekking tot duurzaamheid en richtlijnen als schone en energie-efficiënte voertuigen. 
Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. 
Tevens ziet de organisatie zich geconfronteerd met een wetswijziging waarbij bestuur/directie vanaf 
2022 zelf verantwoordelijkheid draagt voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dat maakt het nodig 
om meer dan voorheen inkooptrajecten juist uit te voeren, dit met regelmaat te toetsen en hierover 
te kunnen verklaren.
Een belangrijke basis hiervoor vormt het contractbeheer en contractmanagement, als onderdeel van 
het cyclisch inkoopmodel.
Om te komen tot meer regie, controle en proces van contractbeheer en inkoop, is het nodig hier meer 
inspanningen voor te verrichten. Dat leidt tot hogere uitgaven tot een bedrag van circa € 150.000,- per 
jaar.

3.3.4 Communicatie ondersteuning
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De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig 
groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de 
noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend 
noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op 
het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet. 

3.3.5 Besparingen “Verhogen Maatschappelijk rendement”
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de uitkomsten in de separate nota “Verhogen 
Maatschappelijk Rendement”, dat een plek heeft gekregen in deze uitgangspuntennotitie.

3.4 Actualisatie MJIP 2023-2026

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. 
De extra lasten inzake de verhoging van het krediet herinrichting terrein Zijlweg zijn geen onderdeel 
van deze reeks.

4. Actualisatie risicoprofiel

Hieronder zijn twee risico’s beschreven die betrokken worden bij de actualisatie van de risico’s in de 
paragraaf Weerstandsvermogen van de programmabegroting 2023. Tijdens het proces van 
samenstellen van de programmabegroting zullen mogelijk nog meerdere risico’s naar voren komen die 
hierbij betrokken worden.

4.1 Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer
Er is verhoogde uitstroom de komende jaren als gevolg van onder andere FLO en de 20 jaarcontracten 
en maatschappelijke tendens kortere dienstverbanden. Dit zal aankomende jaren het effect hebben 
dat er veel medewerkers geworven en opgeleid moeten worden. Hieruit zullen mogelijk extra 
opleidingskosten voortkomen en er zal de komende jaren vermoedelijk sprake zijn van overbezetting 
in de 24 uursdienst omdat de piek van de verwachte uitstroom in 2027 niet in één jaar opgevangen 
kan worden.

4.2 Eigen risico ongevallenverzekering
VRK is met de huidige inschrijving voor ongevallenverzekeringen eigen risicodrager geworden voor 
een aantal onderdelen die voorheen wel verzekerd waren. Hiermee is het risico voor de VRK vergroot. 
Het risico voor de predispositieverzekering, en de additionele uitkeringen voor zelfstandigen wordt in 
de programmabegroting toegevoegd aan de risicoparagraaf.
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5. Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld
Resumerend ontstaat het volgende beeld over de financiële positie van de VRK.
Dit beeld geeft inzicht in de omvang van de opgave waar de VRK voor staat om de meerjarenraming 
sluitend te houden. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting.

Kaderontwikkeling 2023-2026 bedragen * € 1.000

2023 2024 2025 2026

Verwijzing Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022 102 9 42 42

3.1 Nominale ontwikkeling

3.1.1 Prijs- en loonindexering -3.034 -3.034 -3.034 -3.034

3.1.2 Stijging gemeentelijke bijdrage 2.278 2.278 2.278 2.278

3.1.3 Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen 217 217 217 217

3.1.4 Stijging productgerelateerde inkomsten 427 427 427 427

3.1.5 Stijging BDUR 95 95 95 95

subtotaal nominale ontwikkeling -17 -17 -17 -17

3.2 Autonome ontwikkelingen

3.2.1 Toename aantal inwoners -40 -40 -40 -40

3.2.1 Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners 40 40 40 40

3.2.2 Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg -40 -40 -40 -40

3.2.3 Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering 

beroepsmedewerkers 

-50 -50 -50 -50

3.2.4 MKNH-brandweer -28 -28 -28 -28

3.2.5 Lidmaatschap WVSV -17 -17 -17 -17

3.2.6 NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) -40 -40 -40 -40

3.2.6 Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties -70 -60 0 0

Financieringsresultaat pm pm pm pm

subtotaal autonome ontwikkeling -245 -235 -175 -175

3.3 Overige ontwikkelingen

3.3.1 Gegevensgericht werken / Power BI licenties -25 -25 -25 -25

3.3.2 Doorstroombeleid / functiehuis 24 uursdienst -125 -125 -125 -125

3.3.3 Inkoopondersteuning -150 -150 -150 -150

3.3.4 Communicatieondersteuning -49 -49 -49 -49

3.3.5 Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement" 500 500 500 500

subtotaal overige ontwikkelingen 151 151 151 151

3.4 Actualisatie MJIP 2023-2026 (voorlopig) 72 10 -16 -60

subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026 72 10 -16 -60

Nog te dekken bij programmabegroting 2023 82 15 59

Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023 63 0 0 0
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Bijlage: Tabel bijdrage per gemeente 

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020) bedragen * € 1.000

VBK

Gemeente Aantal 

inwoners  per                 

1-1-2020

Index       

percen-tage                              

Blus 

water-

vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT DD-JGZ

Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal

Beverwijk 41.626                 2,68% 13,39 558 66 2.261 3,57 94 8,17 340 15 29 12,09 503 0,91 38 1,54 64 325 0,84 35 4.328

Bloemendaal 23.571                 2,68% 13,39 316 38 1.047 3,57 53 8,17 193 8 18 12,09 285 0,91 22 1,54 36 179 0,84 20 2.215

Haarlem 162.902               2,68% 13,39 2.182 260 9.759 3,57 369 8,17 1.331 116 109 12,09 1.969 0,91 149 1,54 251 4.587 0,84 137 21.217

Haarlemmermeer 156.002               2,68% 13,39 2.089 249 10.848 3,57 353 8,17 1.274 41 266 12,09 1.886 0,91 142 1,54 241 1.205 0,84 131 18.725

Heemskerk 39.182                 2,68% 13,39 525 62 1.739 3,57 89 8,17 320 11 32 12,09 474 0,91 36 1,54 60 317 0,84 33 3.698

Heemstede 27.234                 2,68% 13,39 365 43 1.082 3,57 62 8,17 222 7 21 12,09 329 0,91 25 1,54 42 213 0,84 23 2.433

Uitgeest 13.666                 2,68% 13,39 183 22 578 3,57 31 8,17 112 0 11 12,09 165 0,91 12 1,54 21 0 0,84 11 1.147

Velsen 68.648                 2,68% 13,39 919 109 4.541 3,57 155 8,17 561 18 58 12,09 830 0,91 63 1,54 106 542 0,84 58 7.959
Zandvoort 17.116                 2,68% 13,39 229 27 1.325 3,57 39 8,17 140 13 11 12,09 207 0,91 16 1,54 26 133 0,84 14 2.181
TOTAAL 549.947 7.366 876 33.181 1.245 4.492 228 554 6.648 502 848 7.501 461 63.903

bedragen in € 

Nominaal 2023 prijsindexering 3,20 0,3% 1,0%

loonindexering 3,59 0,7% 2,5%

3,47%

7.366 876 33.181 0 1.245 0 4.492 228 554 0 6.648 0 502 0 848 0 7.501 0 461 63.903

119 119

-10 10 0

1.561 1.561

7.366 876 34.742 0 1.245 0 4.482 228 554 0 6.777 0 502 0 848 0 7.501 0 461 65.582

1.462 30 43 156 8 19 235 17 29 261 16 2.278

112 4 15 86 217

15 23 2 40

8.940 907 34.742 0 1.289 0 4.657 236 574 0 7.035 0 535 0 963 0 7.762 0 479 68.117

P
ro

gram
m

ab
e

gro
tin

g 2
0

2
2

*o.b.v. her-

verdeling DUVO 

aandeel

A
an

p
assin

ge
n

 2
0

2
3

vertrekpunt PB 2022

Nominale ontwikkeling 2023

Indexering versterkingsgelden

Toename aantal inwoners 

Programmabegroting 2023

Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2021

Verschuiving aandeel huisvesting GGD

Overdracht brandweerposten

Mutaties 2021:

Startpunt begroting 2022

Veiligheidshuis

Programma 

Brandweerzorg

Meldkamer 

brandweer

Programma 

openbare 

gezondheid

Programma Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Rampen

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Programma 

Veiligheidshuis

Totaal

Brandweerzorg Meldkamer NH Publieke Gezondheid GHOR Veilig Thuis*
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GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *) bedragen * € 1.000

VBK

Gemeente Aantal 

inwoners  per                 

1-1-2021

Index       

percentage                              

Blus 

water-

vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT DD-JGZ

Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal

Beverwijk 41.863 16,20 678 69 2.478 3,57 98 8,44 353 15 30 12,75 534 0,97 41 1,75 73 336 0,87 36 4.741

Bloemendaal 23.478 16,20 380 39 1.047 3,57 55 8,44 198 8 19 12,75 299 0,97 23 1,75 41 186 0,87 20 2.316

Haarlem 162.543 16,20 2.633 267 9.761 3,57 380 8,44 1.372 120 113 12,75 2.072 0,97 157 1,75 284 4.747 0,87 141 22.046

Haarlemmermeer 157.789 16,20 2.556 259 11.519 3,57 368 8,44 1.332 42 275 12,75 2.012 0,97 153 1,75 275 1.247 0,87 137 20.175

Heemskerk 39.191 16,20 635 64 1.832 3,57 92 8,44 331 12 33 12,75 500 0,97 38 1,75 68 328 0,87 34 3.966

Heemstede 27.545 16,20 446 45 1.170 3,57 64 8,44 232 7 21 12,75 351 0,97 27 1,75 48 220 0,87 24 2.657

Uitgeest 13.632 16,20 221 22 617 3,57 32 8,44 115 0 12 12,75 174 0,97 13 1,75 24 0 0,87 12 1.242

Velsen 68.617 16,20 1.112 113 4.776 3,57 160 8,44 579 19 59 12,75 875 0,97 66 1,75 120 561 0,87 60 8.500

Zandvoort 17.168 16,20 278 28 1.541 3,57 40 8,44 145 13 12 12,75 219 0,97 17 1,75 30 138 0,87 15 2.475

TOTAAL 551.826 8.940 907 34.742 1.289 4.657 236 574 7.035 535 963 7.762 479 68.118

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 
Wijziging per gemeente per programma bedragen * € 1.000

VBK
Gemeente Aantal 

inwoners 

Index       

percen-tage                              

Blus 

water-

vzn

Regionale 

brandweer 

zorg

HWT DD-JGZ

Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Per 

inwoner

Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Beverwijk 237 2,81 121 2 218 0 3 0,27 13 1 1 0,66 31 0,06 3 0,20 9 11 0,03 1 414
Bloemendaal -93 2,81 65 1 0 0 1 0,27 6 0 1 0,66 14 0,06 1 0,20 5 6 0,03 1 101
Haarlem -359 2,81 451 8 2 0 11 0,27 41 4 4 0,66 103 0,06 9 0,20 32 160 0,03 5 829
Haarlemmermeer 1.787 2,81 467 11 671 0 15 0,27 57 1 9 0,66 126 0,06 10 0,20 35 42 0,03 6 1.451
Heemskerk 9 2,81 110 2 93 0 3 0,27 11 0 1 0,66 26 0,06 2 0,20 8 11 0,03 1 268
Heemstede 311 2,81 81 2 88 0 3 0,27 10 0 1 0,66 22 0,06 2 0,20 6 7 0,03 1 224
Uitgeest -34 2,81 38 1 39 0 1 0,27 3 0 0 0,66 9 0,06 1 0,20 3 0 0,03 0 95
Velsen -31 2,81 192 3 235 0 5 0,27 18 1 2 0,66 45 0,06 4 0,20 14 19 0,03 2 540
Zandvoort 52 2,81 49 1 216 0 1 0,27 5 0 0 0,66 12 0,06 1 0,20 4 5 0,03 1 294

TOTAAL 1.879 1.574 30 1.561 0 43 165 8 19 387 33 115 0 261 18 4.215

Veiligheidshuis Totaal

Programma 

Brandweerzorg

Veilig Thuis Veiligheidshuis Totaal
Programma 

Brandweerzorg

Meldkamer 

brandweer

Programma 

openbare 

gezondheid

Programma Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Programma 

Veiligheidshuis

Totaal
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m
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Brandweerzorg Meldkamer NH Publieke Gezondheid GHOR

Programma 

Veiligheidshuis
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Brandweerzorg Meldkamer NH Publieke Gezondheid GHOR

Meldkamer 

brandweer

Programma 

openbare 

gezondheid

Programma Jeugd 

gezondheid

Programma 

Geneeskundige 

Hulp bij 

Ongevallen en 

Rampen

Programma 

Multidiscipli-

naire 

Samenwerking

Veilig thuis*
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