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commissies 1e Bestuursrapportage 2019, advisering AB begrotingswijzigingen

1 Doel agendering:

Doel agendering is kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2019 en het AB te 
adviseren over begrotingswijziging die voortvloeien uit deze berap.

2 Vraagstelling:
De 1e bestuursrapportage geeft de (financiële) stand van zaken weer op 1 mei 2019. De 
programmabegroting 2019 is in 2018 vastgesteld met een begrotingssaldo van € 18.000. De 
separaat voorliggende besluiten over de programmabegroting 2020 hebben ook effect op de 
begroting voor 2019. Na verwerking van die effecten is er sprake van een nieuw 
begrotingssaldo van € 455.000. Dit hogere saldo wordt in belangrijke mate verklaard doordat 
er ad € 570.000 efficiencymaatregelen zijn voorgesteld die al in 2019 uitvoering krijgen. 
Bovenop dit begrotingssaldo is sprake van voor- en nadelen ten opzichte van de begroting tot 
een bedrag van € 304.000 voordelig. Dit leidt bij elkaar tot een nieuwe resultaatverwachting 
van € 759.000. 

Achtergrond bij het resultaat. 
Deze bestuursrapportage laat een positieve resultaatverwachting zien, dat voornamelijk het 
gevolg is van efficiencymaatregelen. Met deze ombuigingsmaatregelen is het mogelijk 
gemaakt om nieuwe beleidsinitiatieven 2020 - 2023 op te brengen binnen de bestaande 
financiële kaders. Met het transparant presenteren van ‘oud voor nieuw’ geeft de VRK blijk 
van een transparant financieel beleid, waarin kostenbewustzijn een belangrijk element is. In 
combinatie met een aantal andere maatregelen leidt dit tot een begroot saldo 2019 van 
€ 455.000. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is met dit positief effect voor 2019 
behoedzaam omgegaan; er zijn geen voorstellen gedaan ter besteding van dit begrote saldo. 
Aangezien er geen bestedingen voor dit bedrag voorzienbaar zijn, is er aanleiding om dit 
bedrag te markeren als terug te storten aan de gemeenten (bij vaststelling van de 
jaarrekening 2019). Eerder terugstorten betekent feitelijk een nieuwe begrotingswijziging, op 
dit moment is er discussie of het bestuur van de VRK daartoe rechtmatig kan besluiten 
zonder een zienswijze van de raden te vragen. Het nu niet terugstorten van het bedrag wordt 
ook ingegeven door de wens niet te veel op ongewisse ontwikkelingen vooruit te lopen. 
De doorgevoerde efficiencymaatregelen leiden tot positieve begrotingssaldi in de 
meerjarenraming 2020 – 2023 (gepresenteerd in de Ontwerp-programmabegroting 2020). 
Het DB stelt voor deze ruimte te behouden, omdat zich er voldoende reden is om aan te 
nemen dat zich nog bestemmingen zullen voordoen. Hoewel onderkend wordt dat deze 
(kleine) ruimte in strijd kan lijken met financiële krapte die gemeenten ervaren, wordt het 
voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling en de overzichtelijkheid voor 
alle betrokken bestuurders wenselijk geacht de  bestuurlijke manoeuvreerruimte te 
behouden. Dit ook tegen de achtergrond dat:

 Er nog een vraag ligt om de capaciteit voor evenementenadvisering uit te breiden. 
Als de gemeenten willen dat de VRK meer oppakt in verband met de toename in 
aantal en complexiteit van  evenementen, zullen de structurele gevolgen hiervan ad 
€ 95.000 kunnen worden gedekt binnen de bestaande kaders van de 
meerjarenbegroting 2020 - 2023.

 een aantal risico's, onder meer rakend aan de overdracht van kazernes, de 

Pagina: 1 van 8



cdc4e1cb-54fd-4f4d-8e8e-d65f4d0359b5.docx

introductie van de wet verplichte ggz en de integratie van Veilig Thuis, gevolgen 
kunnen hebben voor de begrotingsjaren 2020-2023

 Na (eventuele) verwerking van een voorstel voor het evenementenbeleid bedraagt 
het begrotingssaldo 2020 – 2023 resp. € 295.000, € 107.000, € 187.000 en 
-€ 6.000. Daarmee is in 2023 van een positief saldo geen sprake meer en kan niet 
gesproken worden van een structureel begrotingsoverschot van enige omvang. 

Toelichting evenementenbeleid
De Veiligheidsregio Kennemerland is een evenementenrijk gebied. Het aantal evenementen 
neemt toe en ’vaste’ evenementen vernieuwen zich permanent waarmee ook de risico’s 
wijzigen.
Indien gemeenten de opvatting zijn toegedaan dat de taak van de VRK ten aanzien van 
evenementen te rekenen is tot de kernopdracht (, dan dient gelet op de stijging van het 
aantal evenementen, de veranderende aard van de evenementen en de hogere eisen die de 
omgeving stelt aan de voorbereiding, rekening te worden gehouden met hogere 
uitvoeringskosten, waarmee nu in de begroting nog geen rekening is gehouden. Aangezien 
de voorbereiding van een aantal in 2020 geplande grote evenementen (Sail, Invictus Games, 
Formule 1 e.d.) al in 2019 zijn aanvang neemt, vraagt dit nu al extra inzet.
Bij het voorstel voor de begroting 2020 e.v. wordt een voorstel gedaan hoe te komen tot 
besluitvorming over dit onderwerp.

Verdere toelichting begrotingssaldo 2019
Het begrotingssaldo voor 2019 wordt toegelicht in onderstaande tabel
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Cao-afspraken 2019 en verder
Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming over nieuwe 
cao-afspraken voor 2019 en verder. In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden 
met een voorlopige raming loonindexering van 2,7%, waarvan 0,7% werkgeverslasten (met 
name pensioenpremies) en 2% loonstijging. Het ABP heeft inmiddels een pensioenstijging 
gepresenteerd van 2%, waarvan 1,4% voor rekening van de werkgever. Hierdoor is, ten 
opzichte van de programmabegroting 2019, een bijstelling van de loonkosten nodig van 
0,7%, in casu € 355.000.
Mocht er in 2019 een cao-akkoord worden afgesloten dat hoger is dan waarmee nu in de 
begroting rekening is gehouden, dan zal dit als nadeel bij de 2e bestuursrapportage 2019 en/
of de Jaarrekening 2019 verantwoord worden.

Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is de GGD de organisatie die hier uitvoering aan geeft. 
Liep eerder de financiering centraal, nu ontvangen gemeenten via het gemeentefonds 
middelen om het RVP door de GGD te laten uitvoeren. 
De bekostiging van de GGD door de gemeenten voor deze taak is nu verwerkt in de 
inwonerbijdrage, maar is te zien als een specifieke bekostiging; het is in de geest van de 
landelijke afspraken dat de gemeenten de ontvangen middelen doorsluizen door naar de 
GGD (en JGZ 0-4), aangezien VWS ervan uitgaat dat het Rijksvaccinatieprogramma zonder 
beperkingen uitgevoerd zal worden.

In de begroting 2019 is voor de uitvoering (4 tot 18-jarigen) van het RVP € 178.000 geraamd. 
Op basis van de circulaire gemeentefonds (september 2018) blijkt de bijdrage voor uitvoering 
RVP voor de doelgroep van de GGD, 4-18-jarigen,  € 50.000 hoger te zijn. De directie heeft 
het DB het voorstel gedaan de begroting van de VRK hierop aan te passen. Het Dagelijks 
Bestuur heeft geoordeeld dat een dergelijke begrotingswijziging niet rechtmatig mogelijk is 
zonder expliciete besluitvorming bij colleges en raden. De bestuurlijke lijn van het VRK-
bestuur is om een zienswijze van raden zo weinig mogelijk te vragen omdat dit een groot 
beslag legt op ambtelijke capaciteit bij de gemeenten en geregeld leidt tot onduidelijkheid bij 
raadsleden. Daarom blijft deze wijziging van de begroting nu achterwege.

De landelijke herrekening van de kosten heeft wel te maken met een inschatting van 
hetgeen een onbelemmerde uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan uitgaven met 
zich meebrengt. De GGD zal mogelijke budgetoverschrijdingen op het product verantwoorden 
bij de 2e bestuursrapportage en/of jaarrekening 2019. 
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Meldkamerdomein
Met ingang van 14 mei is de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) operationeel. Afspraak is dat 
de huisvesting MKNH vanaf 1 juni 2019 voor gezamenlijke rekening van alle deelnemers 
plaatsvindt en dat dan in principe sprake is van kostendekkende gezamenlijke exploitatie. 
De samenvoeging van de afzonderlijke regionale meldkamers heeft effect op de begroting 
van de VRK. Voor 2019 gaat het om incidentele effecten aangezien de geraamde structurele 
effecten reeds zijn verwerkt in de meerjarenraming van de programmabegroting 2020. Voor 
2019 bestaat het risico dat enige langdurig zieke centralisten inclusief de vervangende 
capaciteit uiteindelijk tot extra kosten in het meldkamerdomein zullen leiden. 

Personeelsdossiers 
In 2019 zullen naar verwachting enkele personele dossiers worden afgerond, waar 
incidentele kosten mee gemoeid zijn tot een bedrag van ca. € 300.000.

Voortgang voorgenomen vervangingsinvesteringen 
Door lange levertijden zullen twee voor 2019 geplande voertuigen, pas in 2020 geleverd 
kunnen worden: 

 snel inzetbaar voertuig Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (SIE-IBGS) ad 
€ 155.900 

 dienstbus ad € 47.000.

Aanschaf Hulpverleningsvoertuigen
In april 2019 is, in samenwerking met de veiligheidsregio’s Zaanstreek Waterland en 
Amsterdam-Amstelland, een contract voor aanschaf van twee hulpverleningsvoertuigen in 
2020 getekend. Deze aanbieding betrof de laagste bieder. De aanschafprijs is toch € 30.000 
per voertuig hoger dan begroot. De structurele financiële consequenties vanaf 2021 zullen 
betrokken worden bij de volgende actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan.

Aanschaf audiovisuele techniek 
Het vervangen van de audiovisuele techniek in de koningin Maxima Kazerne is € 15.000 
duurder uitgevallen dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Voorgesteld wordt het 
beschikbare krediet met dit bedrag te verhogen. De financiële consequenties worden vanuit 
het bestaande financiële kader gedekt.

Nieuwe kredieten

Er wordt een aantal kredieten aangevraagd, volgend uit de behandeling van de begroting 
2020 en de aanpassing van het MJIP daarbij. Op verzoek van het DB is met de accountant 
gesproken over de rechtmatigheid van de te nemen kredietbesluiten. De accountant is het 
eens met de organisatie dat met het aanvragen van de kredieten juist onrechtmatigheid 
voorkomen wordt. Aangezien er geen financiële gevolgen zijn voor de exploitatie 2020 e.v., is 
er ook geen verdere aanleiding dat dergelijke begrotingswijzigingen tot een zienswijzetraject 
zou moeten leiden.

Duikmateriaal
In het kader van nieuw beleid bij de programmabegroting 2020 zijn voor de versterking van 
de vakbekwaamheid van de duikploegen brandweer extra middelen gevraagd om te kunnen 
voldoen aan de nieuwe eisen die aan duiken worden gesteld. Uitgaande van positieve 

Pagina: 4 van 8



cdc4e1cb-54fd-4f4d-8e8e-d65f4d0359b5.docx

besluitvorming door het Algemeen Bestuur dienen anticiperend maatregelen in uitvoering te 
worden genomen. Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 86.000 voor 
duikmateriaal waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen.  

Klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats
Nu de ademluchtwerkplaats in gebruik is genomen, blijkt de luchtvochtigheid in de ruimte 
veel te hoog als alle machines draaien, waardoor temperatuur en werkomstandigheden voor 
de medewerkers niet acceptabel zijn. Het binnenklimaat kan worden verbeterd door het 
plaatsen van een ontvochtiger. 
Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 26.000 waarvan de afschrijvingslasten in 
het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen en binnen de kaders van de VRK worden 
opgevangen.

Zaakgericht werken
In het kader van nieuw beleid zijn bij de programmabegroting 2020 voor het Zaakgericht 
Werken extra middelen gevraagd. Een deel hiervan betreft de kapitaallasten voor het 
(document management)systeem om Zaakgericht Werken in te kunnen voeren. Gelet op het 
belang en de urgentie om hier nu al uitvoering aan te geven, is voor 2019 een krediet 
benodigd van € 212.000 waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen 
aanvangen. 

Fall-back voorzieningen meldkamer
Voor de meldkamer Noord-Holland is een aanvullend krediet van € 30.000 benodigd voor een 
fallback voorziening voor het geval de C2000 bedienplekken (RABS, tafelapparatuur) 
uitvallen. De jaarlijkse lasten worden gedragen door alle betrokken partners, naar rato van de 
afgesproken verdeling. Het uiterst beperkt effect voor de VRK zal worden opgevangen binnen 
de begrotingskaders meldkamer.

Pagina: 5 van 8



cdc4e1cb-54fd-4f4d-8e8e-d65f4d0359b5.docx

3 Achtergrondinformatie:
In onderstaande tabel staan de verwachte voor- en nadelen vermeld. 
( * € 1.000) 1e berap 2019 Inc/    

struct

.Programmabegroting 2019

Begrotingssa ldo 

programmabegroting 

18

Effect Programmabegroting 2020 

op begrotingsjaar 2019

437

Herzien begrotingsaldo 455

Programma Onderwerp

Publ ieke Gezondheid Maatschappel i jke zorg -30 I

100 jaar GGD -26 I

Brandweer Reservering onderhoud 

ademluchtwerkplaats

-40 S

Afvoeren fluorhoudend blusschuim -15 I

Extra  kosten overname kazernes -20 I

Meldkamerdomein Huisvesting t/m mei 2019 140 I

Vri jval  onderhoudsvoorziening 400 I

Leiding Meldkamers  Brandweer 

en Ambulance

20 I

Bi jdrage materiele 

beheerskosten Meldkamer 

Brandweer

100 I

Staf, Bestuur, di rectie Ciso functionaris -29 I

Kosten certificering -20 S

Financiele middelen Onvoorzien 124 I

Personeels dos s iers -300 I

Totaalbedrag ontwikkelingen 2019 304

Resultaatverwachting 759

Advies CBV:
Tegen de achtergrond van de financiële situatie bij de gemeenten zelf, adviseert de CBV niet 
alleen het begrotingssaldo 2019 van € 455.000 aan de gemeenten uit te keren, maar het totale 
verwachte jaarresultaat over 2019 uitgezonderd de post Onvoorzien, in casu € 635.000.

Reactie Directie:
Het advies van de CBV had betrekking op het voorstel van de directie om lopende 2019 de 
gemeentelijke bijdragen met € 455.000 te verlagen. Het DB heeft inmiddels besloten, op 
basis van twijfels over de rechtmatigheid van het besluit en vanwege de wens geen 
voorschot te nemen op een ongewis verloop van het jaar, de gemeentelijke bijdrage niet te 
verlagen, maar het begrotingssaldo te oormerken als terug te storten aan de gemeenten (in 
2020) bij vaststelling van de jaarrekening 2019. 

De directie maakt zich overigens zorgen over de niet eerder naar voren gekomen 
interpretatie van het artikel in de GR dat regelt dat begrotingswijzigingen voor een zienswijze 
naar de raden moeten, indien een dergelijke wijziging van invloed is op de omvang van de 
inwonerbijdrage van de gemeenten.
Vragen van een zienswijze van de raad is een belangrijk instrument om te voorkomen dat het 
budgetrecht van de raad wordt aangetast. Bij de voorstellen die nu in de berap waren verwerkt 
was dat naar de mening van de directie niet aan de orde. De directie vreest een onwerkbare 
situatie in de bedrijfsvoering deze interpretatie wordt toegepast op ieder besluit met enige 
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financiële consequenties voor gemeenten, ook wanneer het budgetrecht van de raad in 
materiële zin niet in het geding is. 

De directie heeft verder kennisgenomen van de reflectie van de CBV van maart op de 
conceptversie van 1e bestuursrapportage 2019 en het advies € 635.000 uit te keren aan 
gemeenten. De directie heeft in reactie daarop in de voorliggende versie van de 
bestuursrapportage aan de gepresenteerde resultaatverwachtingen een context 
meegegeven, zowel wat betreft de achtergronden bij de totstandkoming van het positieve 
resultaat, als wat betreft de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft. Hierin ligt de 
verklaring waarom de directie haar oorspronkelijke voorstel richting het DB heeft 
gehandhaafd (waarop het DB uiteindelijk een iets ander besluit heeft genomen qua proces)
Wanneer, zoals de CBV suggereert, een hoger bedrag terug zou vloeien naar de gemeenten, 
wordt de betrachte openheid bij het management over mogelijkheden voor efficiency c.q. het 
zorgvuldig doen van uitgaven, beantwoordt op een wijze die het lastig maakt om de 
ingezette cultuurverandering die daaraan ten grondslag ligt, naar de toekomst toe te 
bestendigen. 
De directie merkt verder op dat de in deze rapportage gepresenteerde resultaatverwachting 
nog indicatief is, gezien het feit dat het gaat om een stand per 1 mei. Het is derhalve 
prematuur om te anticiperen op een geprognosticeerd begrotingsresultaat 2019, met 
uitzondering van de bijstelling van de begroting 2019.

4 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende besluiten
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019;
2. Gehoord het advies van de accountant, in te stemmen met 

a. Het voteren van een krediet voor:
- duikmateriaal voor een bedrag van € 86.000;
- klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats voor een bedrag van € 26.000;
- zaakgericht werken voor een bedrag van € 212.000;
- fall-back voorzieningen meldkamer voor een bedrag van € 30.000.

b. Het verhogen van het krediet voor audiovisuele techniek voor de Koningin 
Maximakazerne met een bedrag van € 15.000.

c. De vaststelling van de herziene jaarschijf kredieten 2019 tot een totaalbedrag van 
€ 11.669.127.

3. Het begrotingssaldo van € 455.000 te markeren als zijnde bedoeld om terug te storten 
aan de gemeenten

4. De begroting niet te wijzigen naar aanleiding van de structurele verhoging van de 
specifieke gemeentelijke bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma ad € 50.000.

5. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijzigingen 
conform Bijlage II

6. De adviezen van de twee bestuurscommissies hierover te vragen;
7. De 1e bestuursrapportage na 8 juli samen met vastgesteld jaarverslag 2018 en 

programmabegroting 2020 aan te bieden aan de colleges.

5 Vervolgtraject:
Het voorstel aan het Algemeen Bestuur over de 1e bestuursrapportage wordt voor advies 
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aangeboden aan de bestuurscommissies van 1 en 8 juli 2019; het AB vergadert  8 juli 2019.

6 Bijlage(n):
- 1e Bestuursrapportage 2019.

In de vergadering genomen besluit:
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