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De deelnemers wisselen hun ervaringen met het digitaal vergaderen uit. 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Het is een historisch moment dat de vergadering van de BC 
PG&MZ digitaal plaatsvindt. Zij hoopt erop dat we elkaar volgende keer weer in levenden lijve 
kunnen ontmoeten.
De voorzitter dankt, namens alle leden van de BC PG &MZ, de heer Van de Velden, voor de wijze 
waarop hij hen informeert en rapporteert over de stand van zaken met betrekking tot de corona 
aanpak. Daarnaast is er vanuit het bestuur grote waardering voor de inzet die nu bij de GGD/VRK 
geleverd wordt en de resultaten die dit oplevert. 
De heer Van de Velden zegt toe de waardering over te brengen naar de medewerkers. Het digitaal 
vergaderen levert ook hem een nieuwe ervaring op in alle contacten die hij moet onderhouden. Van 
ziekenhuizen, de VVT-instellingen tot de minister van VWS.

2. Vaststellen verslag BC PG&MZ 24 feb 2020
Er zijn geen opmerkingen over en naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

Ter advisering DB/AB, bedrijfsvoering VRK

3. Concept-jaarverslag 2019
De heer Van de Velden licht toe dat de accountantsverklaring nog niet beschikbaar is.

Dat vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat de accountant scherper moet controleren op 

rechtmatigheid en dat neemt meer tijd dan verwacht. De informatiebehoefte over 

aanbestedingen is groot en de digitale wijze waarin nu het contact plaatsvindt werkt 

vertragend. In het gesprek dat hij met de accountant heeft gehad heeft deze laten weten 

tot een positief oordeel te komen over de betrouwbaarheid. Daarbij heeft de accountant 

ook waardering uitgesproken over de stappen die de VRK vooruit heeft gezet op de 

beheersing van de planning en control. De verwachting is dat proces einde van de week 
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wordt afgerond. 

Gevraagd wordt naar een onderbouwing van de reservering voor Veilig Thuis. Het lijkt er nu op dat 
bij de VRK middelen worden gereserveerd, terwijl gemeenten in de eigen begroting ook meer 
middelen reserveren.
De heer Van de Velden geeft aan dat als gevolg van de opdracht van gemeenten om de rechtspositie 
van de medewerkers Veilig Thuis aan te laten sluiten bij de VRK, de cao gemeenten in de plaats is 
gekomen van de cao jeugd. Dat heeft een kosten opstuwend effect voor de salarissen en 
werkgeverslasten ten opzichte van de door de gemeenten vastgestelde prestatiebegroting voor 
Veilig Thuis (het meegegeven financiële kader bij het opdragen van de taak Veilig Thuis door 
gemeenten aan de VRK). Dat zou normaliter, omdat noch in het prestatieplan noch in de begroting 
2020 van de VRK daarmee rekening was gehouden, betekenen dat met gemeenten een gesprek zou 
moeten worden gevoerd over hoe deze meerkosten te financieren. Aangezien het jaarrekening 
resultaat hoger uitvalt dan verwacht en er dus nu financiële ruimte is, is het voorstel om voor een 
periode van drie jaar deze meerkosten af te dekken door het vormen van een bestemmingsreserve. 
Aan de ene kant zijn daarmee de kosten gedekt, zonder dat colleges terug moeten naar hun raad 
voor meer geld, en anderzijds biedt het tijd en ruimte om de sector Veilig Thuis goed te integreren 
binnen de VRK-organisatie, zodat efficiency winst kan worden geboekt. Het uitgaveplafond voor 
Veilig Thuis ligt op het niveau van wat in de prestatiebegroting 2020 is vastgelegd. Indien de 
prestatieafspraken (zowel kwalitatief als wat betreft capaciteit) worden aangepast, zal dit leiden tot 
bijstelling van de begroting. De stuurgroep Veilig Thuis is als vertegenwoordiger van de gemeenten 
hiervoor de gesprekspartner van de VRK. In de begrotingen van gemeenten zal de post Veilig Thuis 
ook voorkomen. Deze middelen worden ter beschikking gesteld aan de VRK voor het uitvoeren van 
de taak Veilig Thuis. 
De heer Rijke bevestigt dat de kosten voor de VRK binnen de afspraken liggen.

De BC PG&MZ complimenteert de VRK met het positieve resultaat en meer in het 
bijzonder de kwaliteit van verslaglegging en verantwoording. De commissie besluit, onder 
voorbehoud van de accountantsverklaring:

1. Het DB positief te adviseren over de vaststelling van het ontwerp-jaarverslag 2019
2. Het DB positief te adviseren over het voorstel aan het AB om:

a. Ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis een 
bestemmingsreserve van maximaal € 875.000 in te stellen;

b. Het begroting saldo ad € 455.837 terug te betalen aan de gemeenten;
c. De gemeente Uitgeest te compenseren voor de vorming van de bestemmingsreserve 

transitiekosten Veilig Thuis cf. de vaste verrekensystematiek ad € 16.916;
3. Positief  te  adviseren over  het  voorstel  aan het  AB om een bedrag van €  3.806.666 aan  

restantkredieten  voor  vervangingsinvesteringen  over  te  hevelen  naar  2020  conform 
specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;

4. Positief te adviseren over het voorstel aan het AB om in verband met de rechtmatigheid de in 
deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen, waaronder de overschrijding op kredieten 
ad € 113.718, alsnog goed te keuren;

4. Concept begroting 2021

De heer Erol wil graag weten hoe de afspraken over Veilig Thuis doorwerken in de 
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begroting van de VRK voor 2021 en volgende jaren.

De heer Van de Velden antwoordt dat de gemeenten de taak Veilig Thuis hebben 

opgedragen aan de VRK. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal meldingen; de 

kwaliteit van de uitvoering (b.v. op grond van wettelijk voorschrift of beleidsmatig

vastgesteld door gemeenten), het aantal meldingen dat wordt verwacht en de tijd die

nodig is om deze uit te voeren e.d. die in het prestatieplan zijn vastgelegd. Dat is de 

opdracht aan de VRK. 

De heer Rijke merkt op dat in de stuurgroep Veilig Thuis is gesproken over de groei die 

wordt gezien in het aantal meldingen en de wens om te komen tot het beschikbaar stellen 

van meer middelen door gemeenten. In de laatste stuurgroep vergadering is een bedrag 

van € 1,9 miljoen genoemd. Vooralsnog hebben gemeenten daar nog geen ja op gezegd 

en zij willen goed kijken welke taken op welk niveau uitgevoerd moeten worden en met 

welk financieel voordeel kan worden rekening gehouden nu Veilig Thuis onderdeel is van

de VRK.

De heer Erol vraagt wat dit dan betekent voor de VRK. Daarnaast wil hij ook weten wat 

de rol is van de bestuurscommissie.

Mevrouw Booij vult aan dat het gesprek binnen de stuurgroep Veilig Thuis, waaraan ook 

sommige leden van de BC PG&MZ deelnemen, het gesprek met het management van de 

sector Veilig Thuis voeren over uitvoeringskosten. Daarbij speelt mee dat Veilig

Thuis nieuwe inhoudelijk opdrachten vanuit het Rijk krijgt, waarvoor geen middelen 

meekomen. Zij merkt op dat de stuurgroep graag van de VRK beeld krijgt over welk 

efficiencyvoordeel binnen bereik ligt.

Mevrouw Meijs vraagt wat het verwachtingsbeeld is over de kostenreductie voor Veilig 

Thuis, door het onderbrengen bij de VRK.

De heer Van de Velden antwoordt dat de 1e fase van de integratie van Veilig Thuis is

afgrond. Met het opdragen van de taak zijn ook de kwetsbaarheden meegekomen. Dit 

jaar wordt het integratieproces verder vorm en inhoud gegeven en zal meer duidelijk 

worden waar slim gebruik kan worden gemaakt van de bestaande organisatie. Eerst dan 

ontstaat zicht op welke schaalvoordelen binnen bereik liggen. Als de opdracht wijzigt c.q. 
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bestuurlijke keuzes worden gemaakt over aantal uit te voeren acties en daaraan 

gekoppelde kwaliteit, kan dit mogelijk ook leiden tot een hogere bijdrage vanuit de 

gemeenten.

De heer Erol vraagt welke portefeuillehouder verantwoordelijk is voor Veilig Thuis. 

Geantwoord wordt dit per gemeente wisselt. Soms is het gekoppeld aan de portefeuille 

Publieke Gezondheid en soms aan die van Jeugd. In een gemeente is het de wens van de

burgemeester om portefeuillehouder te zijn.

De heer Struijf merkt op dat voor Veilig Thuis het inhoudelijke gesprek in de stuurgroep 
Veilig Thuis of het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein en dat het voor wat betreft 
de bedrijfsvoering de VRK aangaat.

Mevrouw Booij geeft aan akkoord te zijn met de begroting 2021. Zij wil graag nog een 
onderbouwing zien voor de extra middelen die voor data analyse benodigd zijn.

De heer Van de Velden gaat ervan uit dat deze wens breder leeft en zegt toe dat hier 

aandacht aan wordt besteed.

De heer Erol informeert of het bedrag van € 9 miljoen waarvoor een mandaat voor de 

directie wordt gevraagd ook in de begroting verwerkt is. 

De heer Bluijs antwoordt dat dat het geval is. Het gaat om het kunnen aangaan van 

leningen om geautoriseerde uitgaven te kunnen doen. 

Mevrouw Meijs geeft nog mee dat er bij de inhoudsopgave gesproken wordt over

pagina 71 en 73 en er wat lijkt weggevallen. 

De heer van de Velden zegt toe er naar te laten kijken voor verzending naar de colleges.

Mevrouw Steijn complimenteert de VRK met een zeer leesbare begroting. 

De BC PG&MZ besluit:

1. Het DB positief te adviseren over vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 
2. Het DB positief te adviseren over de volgende voorstellen aan het AB bij de definitieve 

vaststelling van de programmabegroting:
3. De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.

a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2021 van het 
meerjareninvesteringsplan 2021-2024 en daarvoor de bijbehorende kredieten te 
voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).

b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2020 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 
2022-2024 van het MJIP 2021-2024 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk 
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort 
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investeringen gebeurt over meerdere jaren.
d. In te stemmen met het verhogen van het normbedrag voor investeringen van € 

5.000 naar € 10.000 en deze beleidswijziging te verwerken in de nota Begroting- en 
budgetbeheer;

e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende 
leningen in 2021 tot maximaal € 9 miljoen.

f. Het nieuw beleidsvoorstel voor inzet data-analyse ad. € 100.000 vast te stellen;
g. In te stemmen met een bijstelling van de inwonerbijdrage voor 2020 van 

€ 1.068.000;

h. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met ingang van 
2020 als gevolg van het onderdeel van de loonontwikkeling, bijdrage 
ziektekostenverzekering van € 150.000; 

i. In te stemmen met het toevoegen van het product Digitaal dossier (DDJGZ) aan het 
programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee onderdeel te maken van de jaarlijkse 
indexering van de inwonerbijdrage;

j. In te stemmen met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € 16.000 als 
gevolg van de overheveling bijdrage “opcenten RVP” door het RIVM naar 
gemeenten.

5. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
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