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1 Doel agendering:

Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming x

2 Vraagstelling:
In  april  2019  heeft het  Dagelijks  Bestuur,  gehoord  de  bestuurscommissies,  het  concept-
jaarverslag  2018  aan  de  gemeenteraden  gezonden  voor  een  zienswijze.  Gehoord  deze 
zienswijze dient het Algemeen Bestuur nu het jaarverslag definitief  vast  te stellen, en een 
besluit te nemen over de inzet van het rekeningresultaat. De commissies wordt gevraagd het  
AB hierover te adviseren. 

3. Achtergrondinformatie
De VRK sluit 2018 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.334.506. In dit resultaat is 
inbegrepen een bedrag van € 500.000, dat door het Ministerie van J&V is verstrekt als 
eenmalige bijdrage in de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van 
de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland, hier staan daadwerkelijk kosten tegenover in 2019 
en verder, waarmee dit deel van het resultaat administratief van aard is. 
In april is het resultaat verder uitgebreid toegelicht aan de commissies, ook in de brief aan de 
raden heeft een toelichting gestaan.

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geanalyseerd, ze blijken veelal incidenteel 
van aard. Wel is geconcludeerd dat er overall ruimte is die beschikbaar dient te worden 
gemaakt. In het kader de programmabegroting 2020 e.v. ligt er dan ook een voorstel om deze 
ruimte te benutten voor de financiering van nieuw en versterkt beleid. In 2019 leidt het 
beschikbaar maken van deze ruimte tot een begrotingssaldo dat bij vaststelling van de 
jaarrekening kan worden teruggestort naar gemeenten. 

Het positieve exploitatieresultaat heeft verder geleid tot een aantal voorstellen voor de 
bestemming daarvan, die ook voor een zienswijze aan de raden zijn voorgelegd. Met name die 
voorstellen komen terug in de zienswijze van enkele gemeenten. 

Zienswijzen raden (nb de zienswijzen zijn nog niet formeel toegestuurd, informatie is verzameld  
via de websites van de gemeenteraden). 

Algemeen
De gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest hebben geen 
opmerkingen bij het jaarverslag 2018 

Duurzaamheid
Op het voorstel een bestemmingsreserve te creëren voor maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid reageren de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort.
Haarlem en Zandvoort reageren met een procesopmerking. Ze kunnen zich bij wijze van 
uitzondering vinden in deze resultaatbestemming, onder de voorwaarde van een duidelijk plan 
en een akkoord van het bestuur voor besteding van deze middelen. Ze geven als hoofdlijn mee 
dat voorstellen om middelen vrij te spelen voor een specifiek doel bij de begroting moeten 
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worden gedaan, zodat een integrale afweging van voorstellen plaatsvindt.
De gemeente Heemstede gaat wat dieper in op het thema duurzaamheid, en op de positie die 
ze daarin voor de VRK ziet. Gesteld wordt dat de gezamenlijke opgave – van overheid, 
bedrijven en inwoners – tot verduurzaming en klimaatbestendigheid fors is. Gemeenten 
worden op dit thema tot keuzes (ambitie en temporisering) gedwongen. Naar de mening van 
Heemstede moeten de beoogde ambities binnen de VRK worden onderscheiden in wettelijke 
en niet-wettelijke. Ook zou omvang en tempo van maatregelen aan moeten sluiten bij het 
niveau dat in de aangesloten gemeenten realiseerbaar blijkt. Teneinde deze afweging goed te 
kunnen maken, is een concreet plan voorwaardelijk. De Raad gaat er daarbij vanuit dat het op 
te stellen plan betrekking heeft op (uitsluitend) wettelijk verplichte 
duurzaamheidsmaatregelen en dat de kosten hiervoor – voor zover deze het bedrag van de 
bestemmingsreserve overschrijden – mee zijn te nemen in de programmabegroting 2021 e.v.

De gemeente Haarlemmermeer spreekt uit zich niet te kunnen vinden in de bestemming van 
de voorziening voor niet-wettelijke duurzaamheidstaken. Het betreffende bedrag zou binnen 
de VRK moeten worden besteed aan een voorziening voor de dekking van de eenmalige kosten 
van de repressieve regionale bluswatervoorziening. 

Reactie
De DB is zich goed bewust van het feit dat de activiteiten van de organisatie op het gebied van 
duurzaamheid aan moeten sluiten bij de ambities van gemeenten (ook in metropool-verband), 
en dat de VRK hierin geen voorloper kan zijn. Op dit moment staat de VRK echter op grote 
afstand van de gemeenten. Iets vanzelfsprekends als afvalscheiding is nog niet gerealiseerd. 
De grootste uitdaging van de VRK ligt op het gebied van haar kantoorgebouwen, waaraan per 
2023 wettelijke eisen worden gesteld die hoger liggen dan waar de gebouwen nu aan voldoen. 
Met de voorgestelde financiële voorziening is het niet mogelijk de noodzakelijke sprong te 
maken, wel biedt de bestemmingsreserve de mogelijkheid een start te maken met 
onderzoeken en een plan van aanpak, zodat op het gebied van duurzaamheid de organisatie in 
ieder geval de basis op orde kan maken. Daar waar het bestuur bij de beoordeling van het plan 
van mening is dat de VRK toch te hoge ambities heeft, is het bestuur in de positie hierin een 
keuze maken. Reservemiddelen die in die situatie resteren, vallen dan vrij.
Uiteraard wordt onderschreven, zoals Haarlem en Zandvoort opmerken, dat voorstellen met 
financiële implicaties vooral thuishoren bij de begroting. Duurzaamheid als thema had feitelijk 
al eerder herkenbaar kunnen zijn in de begroting. Dat neemt niet weg dat op het moment dat 
er een rekeningresultaat ligt, over de bestemmingen daarvan besluiten moeten worden 
genomen. In de systematiek van de VRK worden dergelijke voorstellen onmiddellijk in verband 
gebracht met de begroting van het komende jaar, aangezien die twee documenten 
tegelijkertijd worden opgesteld en aangeboden. Ook de inrichting van het zienswijzeproces 
maakt het voor gemeenteraden goed mogelijk die verbanden te leggen. 

Haarlemmermeer doet een suggestie voor een alternatieve aanwending van middelen in het 
kader van duurzaamheid, te weten het vormen van een reserve ten behoeve van de 
incidentele kosten voor de repressieve oplossing bluswater. 
Opgemerkt wordt dat de business case bluswater, en zeker ook de financiële aspecten daarin, 
zorgvuldig door gemeenten in onderling overleg tot stand is gebracht. Daarbij zijn afgewogen 
keuzes gemaakt over de verdeling van de lasten en de wijze van financieren. 
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Vermenging van de gemeentelijke afspraken over het bluswater met noties over de wenselijke 
inzet van een saldo bij de VRK leidt tot vertroebeling en verandering van de balans in de 
kostenverdeling. Het DB wil deze vraagstukken niet te vermengen. Dat gemeenten een 
eventueel aandeel in VRK saldi reserveren voor de kosten bluswatervoorziening, kan een eigen 
keuze van iedere gemeente blijven.

Reservepositie 
De gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede geven aan niet bereid te zijn af te zien van 
teruggave van het verschil met de noodzakelijke algemene reserve ad € 297.506, en verzoeken 
tot teruggave aan gemeenten. Haarlemmermeer geeft specifiek aan dit in te willen zetten voor 
dekking van de eenmalige kosten in de repressieve regionale bluswatervoorziening.

reactie
Het aanvankelijke argument van het DB om niet over te gaan tot deze teruggave is geweest dat 
er weliswaar een risicoprofiel is vastgesteld en de risico’s zijn gewogen, maar dat daarbij met 
een aantal actuele ontwikkelingen nog onvoldoende rekening is gehouden, zoals b.v. het 

voornemen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, het overnemen van beheer en 
onderhoud van kazernes, de uitvoering van taken in het kader van de Wvggz e.d.. Dat brengt 
nieuwe risico’s met zich mee, en daarnaast ook nog onbekende transitiekosten. De reikwijdte 
van de nieuwe ontwikkelingen die op de organisatie afkomen zijn derhalve moeilijk te 
overzien. Voor het bestuur van de VRK kan het wenselijk zijn ruimte te hebben nieuwe 
ontwikkelingen op verzoek van de gemeenten op te pakken, zonder hierbij bij onvoorziene 
omstandigheden onmiddellijk een beroep te hoeven doen op de aangesloten gemeenten. De 
organisatorische vragen waarvoor gemeenten staan zijn al groot, gecompliceerde bestuurlijke 
processen (eerst geld terug krijgen van de VRK, dan weer voor de VRK voor nieuwe 
ontwikkelingen aan negen colleges een bijdrage moeten vragen) kunnen afbreuk doen aan 
regionale effectiviteit.

Echter, het DB wil de ogen niet sluiten voor de financiële krapte bij gemeenten. Nu enkele 
gemeenten een beroep doen op deze ruimte, wordt voorgesteld de mogelijke nadelen voor 
het bestuurlijke manoeuvreerruimte als ondergeschikt te beschouwen en vast te houden aan 
een strikte interpretatie van het reservebeleid. De beleidsregel luidt: als er meer dan € 250.000 
reserve is boven wat vastgesteld is als noodzakelijk, dan vloeit het meerdere terug naar de 
gemeenten. Voorgesteld wordt hier nu de hand aan te houden. De organisatie zal in 2020 
kritische bezien of de kwantificering van de risico’s nog voldoende aansluit op de nieuwe 
ontwikkelingen Een geactualiseerd risicoprofiel zal onderdeel zijn van de begroting 2021 e.v. 
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Overzicht reservepositie

Gekwantificeerde risico's 3.320.000

ratio 0,7 2.324.000

corrigeren voor onvoorzien -496.000

Benodigde reservepositie 1.828.000

Stand reserves per 31-12-2018 1.979.000

Toevoeging voordelig resultaat 2018 1.346.506

Instellen bestemmingsreserve eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO -500.000

Instellen bestemmingsreserve duurzaamheid -500.000

Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer -200.000

Stand reserves na resultaatbestemming 2.125.506

Verschil ten opzichte benodigde reserve 297.506

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):
De CBV heeft in maart positief geadviseerd over het voorstel tot vaststellen van het jaarverslag 
2018. De inbreng van de CBV was onder andere het verzoek om te komen tot een concreet 
bestedingsplan voor de bestemming duurzaamheid, voordat tot uitgaven wordt overgegaan. 
Dit concrete advies is overgenomen. 

4. Risico’s / consequenties

De teruggave van € 297.506 heeft de volgende effecten voor gemeenten. 
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5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende voorstellen:

1. Het jaarverslag 2018 definitief vast te stellen
2. Met betrekking tot het rekeningresultaat als volgt te besluiten

a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten 
meldkamer, een bestemmingsreserve in te stellen voor een bedrag van € 500.000;

b. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor nog te betalen 
kosten besparingsopdracht meldkamer;

c. In het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen voor een 
bedrag van € 500.000, met dien verstande dat het algemeen bestuur toestemming 
dient te geven voor de nadere uitwerking van de plannen, waarna pas uitgaven uit 
deze bestemming mogelijk zijn. Wanneer er uiterlijk 1 januari 2021 niet tot 
geaccordeerde bestedingsvoorstellen is gekomen, leidt dit tot vrijval van deze 
reserve.

d. Een bedrag van € 297.506 terug te storten aan de gemeenten, het bedrag zijnde 
het verschil tussen de berekende noodzakelijke reserve en de reserve die zou 
ontstaan na aftrek van de bovengenoemde bestemmingen;;

3. Het  AB  voor  te  stellen  een  bedrag  van  €  4.382.628  aan  restantkredieten  voor 
vervangingsinvesteringen  en  een  bedrag  van  €  2.428.916  voor  de  verbouwing 
meldkamer  over  te  hevelen  naar  2019,  conform  specificatie  bijlage  2  van  het 
Jaarverslag.

4. Het AB voor te stellen het restantkrediet voor de investeringen ICT van de meldkamer 
van € 391.029 over te hevelen naar 2019;

5. In verband met de rechtmatigheid voorstellen de in deze jaarrekening verantwoorde 
overschrijdingen alsnog goed te keuren/

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

7 Bijlage(n):
geen

In de vergadering genomen besluit:
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