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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:

De 2e bestuursrapportage 2019 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2019. De 
eindejaar verwachting komt uit op een positief saldo van circa € 998.000. Dit bedrag is inclusief 
het voorziene begrotingsaldo van € 455.000. 
Bij de besluitvorming over de 1e bestuursrapportage is afgesproken dit begrotingsaldo bij het 
vaststellen van de jaarrekening 2019 terug te storten naar de gemeenten. 
Na effectuering van dat voornemen wordt een jaarresultaat verwacht van € 543.000. 
Het verwachte positieve rekeningsaldo wordt verklaard door een aantal specifieke 
(incidentele) voordelen, te weten:

 De vrijval van de onderhoudsvoorziening voor het meldkamergebouw in verband met 
overdracht van het beheer aan de politie ad. € 433.000;

 Een voordeel van € 169.000 door efficiënte uitvoering van de vaccinatiecampagne 
Meningokokken ten opzichte van de hiervoor ontvangen vergoeding van het RIVM.

 Een onvoorziene looncompensatie, die het ministerie van Justitie en Veiligheid over 
2019 heeft toegekend tot een bedrag van € 87.000. De hogere ontvangst wordt vanaf 
2020 structureel ingepast in de ramingen, zodat er sprake is van een incidenteel 
positief effect in 2019. 

 Extra opbrengsten van verkoop van brandweermaterieel € 100.000;

Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage wijkt de resultaatverwachting circa € 200.000 af. 
Intern is geanalyseerd of bepaalde resultaten, die nu voor het eerst gemeld worden, toch niet 
al eerder binnen de organisatie bekend waren. De analyse leert dat bij de 1e 
bestuursrapportage concreter voor- en nadelige verwachtingen kunnen worden 
gerapporteerd, zodat er een nog beter vergelijkbaarder beeld ontstaat tussen de 1e en 2e 
bestuursrapportage.

De organisatie heeft tot het einde van het jaar nog vijf maanden te gaan bij het opstellen van 
de tweede bestuursrapportage. Daardoor kunnen er ontwikkelingen zijn, dan wel niet 
gerealiseerde uitgaven door vertragingen in een proces, die het jaarresultaat nog beïnvloeden. 
Toch wordt ervan uitgegaan dat het geprognosticeerde saldo in lijn zal liggen met het 
uiteindelijke jaarresultaat.
Zoals afgesproken richt deze rapportage zich vooral op afwijkingen. Daarnaast worden overige 
bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld.
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Flexibel budget voor nieuwe maatschappelijke risico’s 
In de programmabegroting is, naar aanleiding van de notitie Actualisatie 
versterkingsactiviteiten, een budget van € 310.000 opgenomen om, naast de inzet op reguliere 
versterkingsactiviteiten in relatie met het regionale risicoprofiel, flexibel in te kunnen spelen 
op actuele maatschappelijke risico’s, zoals op dit moment terrorismegevolgbestrijding en 
cybercriminaliteit. 
Voorgesteld wordt om de volgende ontwikkelingen uit dit budget te dekken.
 Als uitvloeisel van het rapport van de Onderzoeksraad over de Poldercrash is de koppeling 

tussen het meldkamersysteem GMS van Schiphol en de VRK noodzakelijk. Dit is recent pas 
technisch mogelijk geworden Het regiecentrum Schiphol laat op dit moment een nieuw 
meldkamersysteem bouwen en implementeren. Dit systeem wordt via de zogenaamde web 
services van het meldkamer dienstencentrum van de landelijke meldkamerorganisatie 
gekoppeld aan GMS Kennemerland. Met deze koppeling kan er tijdens een incident real 
time informatie worden gedeeld tussen het Regiecentrum van Schiphol en de Meldkamer 
Noord-Holland
Afgesproken is dat de VRK vijftig procent van de kosten van de koppeling betaalt. De 
koppeling is begroot op € 200.000, wat voor de VRK een aandeel van € 100.000 betekent.
Door het bouwen van deze koppeling wordt een belangrijk deel van de aanbevelingen 
opgevolgd, die eerder zijn gedaan door de inspectie.

 De brandweer Kennemerland en de brandweer Schiphol hebben behoefte aan een 
specialistisch team voor het optreden in risicovolle situaties na extreem geweld op de 
luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en voorzien van de 
nodige materialen. Voor het operationeel krijgen van het team moeten opstartkosten 
worden gemaakt tot een bedrag van € 100.000, die ten laste zullen worden gebracht van 
het flexibel budget. Dat geldt ook voor de uitgaven voor 2020. Aangezien de te nemen 
maatregelen zijn te zien als noodzakelijk en onvermijdelijk en tegenover de structurele 
kosten ook dekking dient te staan, zullen deze als autonome ontwikkeling worden 
meegenomen in het begrotingsproces 2021 e.v.

 De kosten om het optreden na extreem geweld voor te bereiden en te beoefenen en de 
aanschaf van scherfvesten voor GHOR en Ambulancepersoneel. 

De recente incidenten in relatie tot Schiphol (ov-staking en brandstofstoring), hebben impact 
op de mobiliteit in onze regio. De verwachting is dat er een mobiliteitscentrum nodig is om 
dergelijke effecten te kunnen managen en daarmee de maatschappelijke continuïteit te 
borgen. De politie en KMAR hebben tot nu toe niet kunnen aangeven of voor een dergelijk 
centrum kosten gemaakt moeten worden. 

Frictiekosten Meldkamer Noord-Holland
De begrotingswijziging voor de vorming van het programma Meldkamer wordt bij deze 
rapportage voorgelegd (zie bijlage II). Deze wijziging leidt voor 2019 tot een, zoals verwacht, 
beschikbare ruimte van ruim € 500.000. Deze ruimte wordt, naast de gevormde voorziening ad 
€ 200.000 en het voorziene bedrag begroting 2020 ad € 200.000, ingezet ter dekking van het 
VRK-aandeel in de frictiekosten. In totaal is daarmee ruim € 900.000 beschikbaar. 

Recent zijn tussen de veiligheidsregio’s definitieve afspraken gemaakt over hun aandeel in de 
frictiekosten. Voor de VRK passen de afspraken binnen het beschikbaar budget.
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Meldkamer Brandweer (MKB)
Tussen de veiligheidsregio’s zijn uitwerkingsafspraken gemaakt rondom formatie en bezetting. 
Vooralsnog betekenen deze dat de VRK in 2019 bovenformatief personeel tot een bedrag van 
€ 83.000 uit eigen middelen dient te dekken. Dekking vindt plaats uit de in 2018 hiervoor 
gevormde bestemmingsreserve. 

Nieuwe Investeringen
Op het gebied van investeringen maakt een aantal ontwikkelingen aanpassingen op de 
jaarschijf kredieten 2019 nodig. Deze mutaties, die in het kader van rechtmatigheid een 
begrotingswijziging nodig maken, zijn bij de besluiten afzonderlijk aangegeven. 

Kredieten worden gevraagd voor de volgende onderwerpen:
 Vervanging NetApp storage € 100.000
 Mobiele apparatuur € 100.000
 Back-up faciliteiten € 45.000
 Regionaal Actie Centrum Maxima Kazerne (RAC) €35.000
 Switches ICT € 19.000

De redenen voor het aanvragen van deze kredieten wordt in de rapportage toegelicht. De 
financiële effecten worden binnen de kaders verwerkt bij de actualisatie van het MJIP 2020-
2024.

3 Achtergrondinformatie:
Zie bestuursrapportage

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):
De Commissie Bedrijfsvoering adviseert de volgende aanpassingen in de 2e bestuursrapportage 
door te voeren:

 De tekst bij programma Brandweer over de achterliggende redenen op het voordeel 
personeelskosten 24 uursdienst te verduidelijken en aan te geven of dit incidenteel of 
structureel is;

 Een extra toelichting te geven waarom het nadeel op de projectkosten 
Brandweerschool niet eerder voorzien was;

 Nader te duiden of de onderschrijding bij het FB incidenteel of structureel is;
 Op het Geleideformulier toevoegen aan besluitpunt 1: “”. 

Reactie Directie:
De directie heeft kennisgenomen van het positieve CBV-advies en de aanbevelingen in de 2e 
bestuursrapportage 2019 verwerkt. 

4 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van de door het DB op 23 september 2019 vastgestelde tweede 

bestuursrapportage 2019 en daarmee er kennis van te nemen dat het verwachte 
jaarresultaat voor bestemming ten opzichte van de 1e berap is toegenomen van 
€ 759.000 naar € 998.000 

2. Ermee in te stemmen de volgende ontwikkelingen te dekken uit het flexibel budget 
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voor nieuwe maatschappelijke risico’s:
a. Koppeling GMS Schiphol ad € 100.000;
b. Specialistisch team voor het optreden in risicovolle situaties met extreem geweld 

op de luchthaven ad € 100.000;
c. Kosten voor voorbereiding en oefening situaties met extreem geweld ad € 

57.000;
d. Aanschaf van scherfvesten voor GHOR en Ambulancedienst ad € 28.000.

3. het AB positief te adviseren over de volgende besluiten:
a.  In te stemmen met de onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Achterblijvende 

kosten uitwerkingskader LMO’ voor een bedrag van € 83.000 ter dekking van 
boven formatief personeel op de meldkamer Brandweer;

b. in te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage II van de 
bestuursrapportage;

c. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 met een bedrag van € 299.000 door 
voteren van kredieten voor:
 NetApp storage ad € 100.000
 Mobiele apparatuur ad € 100.000
 Back-up faciliteiten ad € 45.000
 Regionaal Actie Centrum Maximakazerne ad € 35.000
 Switches ICT ad € 19.000

Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de beschikbare kaders.

5 Vervolgtraject:
Na de vaststelling door het DB op 23 september wordt de 2e bestuursrapportage en het 
voorstel tot begrotingswijzigingen voor advies aangeboden aan de bestuurscommissie van 7 en 
14 oktober 2019. Vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in het AB van 14 
oktober 2019.

6 Bijlage(n):
2e Bestuursrapportage 2019

In de vergadering genomen besluit:
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