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1 Doel agendering:
Doel is kennis te nemen van de vastgestelde 2e bestuursrapportage 2020 en te adviseren over 
de daaruit volgende begrotingswijzigingen aan het Algemeen Bestuur.

2 Vraagstelling:
Op grond van de nota Begrotingsbeheer en Budgetbeheer wordt periodiek gerapporteerd over 
de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht, zoals neergelegd in 
de begroting en over de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en naar verwachting een 
effect hebben op te leveren inhoudelijke en financiële prestaties.
Hoewel er onzekerheden zijn als gevolg van de situatie waarin de organisatie functioneert, kan 
toch een beeld worden gegeven hoe de VRK er financieel voorstaat. 

Deze 2e bestuursrapportage 2020 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2020. 
De eindejaarverwachting komt uit op een positief saldo van circa € 2.6 mln. Dit bedrag is 
inclusief het verwachte begrotingsaldo van € 475.000. Voorgesteld wordt dit begrotingsaldo te 
oormerken als bij de jaarrekening 2020 terug te betalen aan de gemeenten.
Na effectuering van dat voornemen en het feit dat op Veilig Thuis een voordelig resultaat 
verwacht wordt van € 658.000, resteert een voordelig resultaat van € 1.5 mln., onder te 
verdelen naar:

 

Publieke Gezondheid 29

Covid-19 -236

Jeugdgezondheidszorg -250

Brandweer 868

GHOR 135

Multidisciplinaire samenwerking 313

Meldkamer NH -288

Bevolkingszorg -180

Interne Dienstverlenng 680

Financiële middelen 393

1.464

Dit positief saldo wordt voor een groot deel veroorzaakt door effecten die voortkomen uit de 
Covid-19 crisis en zijn daarmee ook grotendeels incidenteel van aard. Veel reguliere taken 
kunnen niet uitgevoerd worden, opleidingen en trainingen liggen stil en openstaande 
vacatures van reguliere functies konden nog niet worden ingevuld.

Het verwachte voordeel op Veilig Thuis wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures nog 
niet konden worden ingevuld en het feit dat veel juniormedewerkers nog aan het begin van de 
salarisschaal uitbetaald worden.

De prognoses zijn gebaseerd op wat we nu weten maar hoe de crisis zich de komende 
maanden gaat ontwikkelen en welk effect dit nog op de organisatie zal hebben blijft ongewis. 
In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De 
aangegeven nummering verwijst naar de bijbehorende toelichting in de bestuursrapportage.
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( * € 1.000) 1e berap 

2020

2e berap 

2020

Inc/    

struc

Nr. *

Programmabegroting 2020

Begrotingssaldo programmabegroting 390

Effect Programmabegroting 2021 op 

begrotingsjaar 2020

85 Programmabegroting 2021

Herzien begrotingsaldo 475 475 t.o.v programmabegroting 2020

Programma Onderwerp

Publieke Gezondheid Minder inzet personeel Reizigersvaccinatie 470 510 I

Minder vaccin inkoop en materieelverbruik reizigersvacc. 160 200 I

Inkomstenderving reizigersvaccinatie -630 -710 I

Minder inzet personeel Seksuele gezondheid 500 500 I

Niet uitvoeren inspecties Technische hygienezorg -300 -400 I 1

Lagere subsidie-inkomsten Gezondheidsprojecten 0 -71 I 2

Totaal publieke gezondheid 200 29

Covid-19 Extra personeelskosten IZB i.k.v. Covid-19 -1.100 -1.300 3

Materiele kosten i.k.v. covid-19 -500 -500 I 3

Piket, overwerkkosten i.k.v. Covid-19 -70 -360 I 3

Capaciteitsuitbreiding per 1/7/20 -600 -600 I/S 3

Capaciteitsuitbreiding corona organisatie 2e fase per 1/9/20 0 -1.600 I 3

Voorlopige raming compensatie Covid-19 kosten 1.300 3.500 I 3 o.b.v. 80% declarabele kosten

Dekking vanuit begrotingspost onvoorzien 124 124 I

Begeleiding bij repatriering en screening -200 -1.000 I 3

Declaratie VWS t.b.v. repatriering en screening 200 1.500 I 3

Totaal programma Covid-19 -846 -236

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen: Extra personeelskosten t.b.v. coronamaatregelen -500 -500 I 4

Compensatie extra kosten 0-4 jarigen 500 0 4

Maatwerk 0-18 jaar 250 100 I 4

4-18 jarigen: minder inzet personeel 250 400 I 4

Langdurige ziektevervanging en overbezetting -250 -250 I/S 5

Totaal Jeugdgezondheidszorg 250 -250

Brandweer Incidentbestrijding 382 652 I/S 6

Risicobeheersing 25 216 I 7

Totaal Brandweer 407 868
GHOR Personeelskosten 100 180 I

Cursusbureau -45 -45 I
Totaal GHOR 55 135

Veiligheidsbureau Opleiden crisisfunctionarissen informatiemanagement -30 -45 I

Doorschuiven systeemoefening 40 40 I

Programma Cyber 35 40 I

Annulering evenementen zoals Sail, F1 30 30 I

Personeelskosten 227 I 8

Evaluatie crisisbeheersing -29 I 9

Multidisciplinaire samenwerking Informatiemanagement 100 50 I

Totaal multidisciplinaire samenwerking 175 313

Meldkamer Noord-Holland Vakbekwaamheid Calamiteiten coordinator (CaCo) -18 -18 I

Nagekomen factuur 2019 (aandeel VRK) -34 -34 I

Achterblijvende kosten meldkamer ambulance VRK -76 I 10

Meldkamer Ambulance -101 I/S 11

Meldkamer Ambulance inkomsten NZA -59 I/S 12

Totaal meldkamer NH -52 -288

Bevolkingszorg Opschalen en versterken van de crisis- en risicocommunicatie -100 -180 I 13

Totaal bevolkingszorg -100 -180

Veilig Thuis VT regulier 739 I 14

VT-ICD 57 I 14

VT-MDCK 164 I 14

VT-CSG 16 I 14

VT inkomsten -318 I 14

Totaal Veilig Thuis 658

ID: Facilitair bedrijf Personeelskosten 100 100 I

Materiele kosten -40 I 15

Opleidingskosten 50 I 15

ID: Leidinggevende primair proces Leidinggevenden primair proces VBK en brandweer IB, Veilig 

Thuis

128 340 I/S 16

Staf, bestuur en directie Activiteiten ondernemingsraad, managementthemadagen, 

studie en opleidingskosten en overige kosten

60 I 17

Staf, bestuur en directie Iinhuur en adviesbudget 170 I 17

Totaal interne dienstverlening 228 680

Financiele middelen Vrijval personeelsverplichting 150 I 18

Incidentele bate voorgaand jaar, vrijval GMS 2019 55 I 19

Te hoog berekende indexering 648 20

Terug te betalen indexering naar gemeenten -460 I 20

Totaal Financiele middelen 393

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 

2020

317 2.122

Voordelig saldo t.o.v. begroting 792 2.597
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Covid-19
Bij het opmaken van de 1e bestuursrapportage was het nog niet duidelijk welke kosten in het 
kader van de Covid-19 pandemie voor compensatie in aanmerking kwamen.
Inmiddels zijn tussen VWS, VNG, het Veiligheidsberaad en GGD GHOR Nederland afspraken 
gemaakt en is, in opdracht van de VNG, onderzoek gedaan naar een indicatie van de 
gerealiseerde kosten (tot en met mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni 
tot en met eind 2020. 
Deze kosten zijn ondergebracht in vier posten, te weten: 
1. Intensivering van reguliere GGD-taken; 
2. Opdrachten op basis van artikel 7 Wpg (opdrachten uit aanwijzingen en 

noodverordeningen); 
3. Vervangingskosten voor taken die niet konden worden uitgevoerd; 
4. Nieuwe taken op basis van de nieuwe tijdelijke spoedwet.

Na het afsluiten van het boekjaar maar uiterlijk voor 1 september 2021 (en/of van de volgende 
jaren steeds voor 1 september) moet de einddeclaratie ingediend worden. Bij deze 
einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening 2020 inclusief de accountantsverklaring 
gevoegd. Vervolgens worden de voorschotten afgerekend. 
Voor de controle door de accountant wordt een controleprotocol ontwikkeld. Om deze 
verantwoording inzichtelijk te kunnen opleveren is een apart programma Covid-19 binnen de 
begroting van de VRK opgenomen. 
In het kader van rechtmatigheid is een begrotingswijziging opgenomen van alle kosten en 
opbrengsten die te maken hebben met uitvoering van taken in het kader van Covid-19, zoals 
het bron- en contactonderzoek en laboratoriumkosten, voor een voorlopig ingeschat bedrag 
van € 21.4 miljoen (zie bestuursrapportage, bijlage II). 
Mocht bijstelling nodig zijn dan wordt dit in de laatste AB-vergadering van 2020 voorgelegd.

Toekomstperspectief 
In de 1e bestuursrapportage is uitgebreid stilgestaan bij het toekomstperspectief. 
Zoals eerder aangegeven is door VWS toegezegd dat de kosten voor het team Corona worden 
vergoed. De verwachting is dat het team Corona aanwezig is voor de periode van anderhalf 
jaar (eind 2021) of zo veel eerder ontbonden wordt door een vaccin tegen Covid-19. 
De noodzaak voor de structurele uitbreiding, waarvan melding is gemaakt in de 1e 
bestuursrapportage, heeft zich de afgelopen periode nog meer benadrukt. De opgave die er 
ligt is groter dan waarvan werd uitgegaan.  Om op een doeltreffende en doelmatige wijze 
uitvoering te kunnen blijven geven aan wettelijke taken is structurele uitbreiding van de 
capaciteit noodzakelijk, met name om goed voorbereid te zijn op nieuwe infectiedreiging.
Vanaf 2022 is een structurele capaciteitsuitbreiding van de basisformatie nodig om de 
preventie en bestrijding van infectieziekten in de toekomst adequaat invulling te geven. 
Dat betekent naar verwachting structureel hogere lasten tot een bedrag van € 494.000 per jaar 
(een arts, drie verpleegkundigen en een deskundige infectieziektepreventie). Deze structurele 
uitbreiding zal betrokken worden bij het opstellen van de programmabegroting 2022.
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Brandweerzorg
De brandweerzorg is tijdens de Covid-19 crisis op orde gebleven mede door de maatregelen 
die de brandweer heeft genomen om besmettingsrisico’s te voorkomen. 
De beperkende maatregelen leiden op korte termijn niet tot grote effecten of risico’s voor de 
brandweerzorg in onze regio. Daarmee mag niet de indruk ontstaan dat er voor de langere 
termijn geen risico’s bestaan. De beperkende maatregelen hebben tot gevolg dat opleidingen 
zijn uitgesteld, oefenmomenten zijn afgelast en dat de werving van 24 uurs-nieuwe 
manschappen is vertraagd. Het niet of beperkt uitvoeren van de activiteiten in het kader van 
Risicobeheersing (voorlichting, preventie, toezicht en control op brandveiligheid) leidt ertoe 
dat het besef voor brandveiligheid bij inwoners en bedrijven in onze regio afneemt. 
Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan deze lijn nog meer versterken. 
Gerealiseerd moet worden dat het inhalen van de activiteiten essentieel is om de paraatheid 
en vakbekwaamheid van de medewerkers te borgen maar ook om een grotere brandveiligheid 
binnen onze samenleving te bereiken. Het is niet ondenkbaar dat bij het vaststellen van de 
jaarrekening een voorstel zal volgen om een bestemmingsreserve uit het jaarrekeningresultaat 
te vormen om de noodzakelijke inhaalslag te kunnen financieren.

Ambulancezorg
Vanaf half maart 2020 is de sector Ambulancezorg, net als heel Nederland, in de ban van de 
Covid-19 crisis. Het Covid-19 virus heeft gelukkig nauwelijks effect gehad op de gezondheid van 
de medewerkers Ambulancezorg. Het aantal ambulanceritten is vanaf het begin van de crisis 
aanvankelijk afgenomen (ongeveer 10% minder). Vanaf juni is de productie weer op het niveau 
van 2019. De aard van de werkzaamheden is, zeker in de beginperiode, wel veranderd en ook 
als verzwaard/belastend ervaren. De eerste weken waren ongeveer 40% van de ritten Covid-
gerelateerd, wat betekende werken in beschermende kleding en na iedere rit het grondig 
reinigen van de ambulance. 

Veilig Thuis
De afgelopen periode is het aantal adviezen en meldingen (min of meer) op hetzelfde niveau 
gebleven als vorig jaar. De Covid-19 maatregelen maken wel dat het vaak lastiger is in direct 
contact te komen en te blijven met onze gezinnen. De Covid-19 maatregel kan ook een reden 
of excuus zijn om gesprekken uit te stellen. Als de veiligheid erom vraagt gaan medewerkers 
Veilig Thuis er uiteraard naar toe. 

De werkvoorraden zowel op de triagelijst als de lijst voor Onderzoeken en trajecten 
‘Veiligheidsvoorwaarden en Vervolg’ kennen een dalende lijn. De verwachting dat het aantal 
meldingen en adviezen door de verbeterde meldcode (sterk) zou gaan stijgen is niet 
bewaarheid. De grilligheid in het werk van Veilig Thuis en de kwetsbaarheid van de gezinnen 
waar de meldingen over gaan maken dat het belangrijk is en blijft snel aan de slag te kunnen. 
De komende periode wordt gewerkt aan een helder (financieel) kader en spelregels met het 
bestuur af te spreken hoe flexibel om te gaan met de wisselende vraag.
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Liquidatie stichting Veilig Thuis
Inmiddels zijn alle zaken rondom de afwikkeling van de stichting Veilig Thuis afgerond en is de 
stichting opgeheven. Aangezien de VRK de rechtsopvolger is van de stichting, is een bedrag van 
€ 630.000, waaraan in de jaarrekening 2019 van de stichting Veilig Thuis een specifieke 
bestemming was aangegeven, overgemaakt aan de VRK.  
In overweging is geweest om deze geoormerkte gelden nu al als 
egalisatie/bestemmingsreserve bij de VRK te benoemen Op advies van de CBV wordt hiervan 
afgezien. Er lopen nog gesprekken met de stuurgroep Veilig Thuis. Nadat deze zijn afgerond 
kan besloten worden over de bestemming van het bedrag (zie ook p. 6) 

Loon- en prijsindexering 2020 e.v.
Bij de uitwerking van de begrotingswijziging voor loon- en prijsindexering 2020 is 
geconstateerd dat er abusievelijk een te hoog percentage is doorberekend. Dit betekent dat 
een bedrag van € 460.000 te veel in rekening is gebracht bij de gemeenten. Voorgesteld wordt 
dit bedrag te oormerken als bij de jaarrekening 2020 terug te betalen aan de gemeenten. 
In de resultaattabel is hier al rekening mee gehouden.
Het structureel effect zal betrokken worden bij de opstelling van de programmabegroting 2022 
en bij de 1e bestuursrapportage 2021 voor het effect op het boekjaar 2021. 
Aangezien er nog een loonindexering wordt verwacht vanaf 2021 naar aanleiding van nieuwe 
cao-afspraken (hier is in de programmabegroting 2021 nog geen rekening mee gehouden) en 
sprake zal zijn van een verhoging van pensioenpremie, ligt het in de rede het teveel aan 
doorberekende indexering hier in eerste instantie mee te verrekenen.

Eigenaarslasten onderhoud gebouw meldkamer
De kosten voor het planmatig onderhoud van het gebouw van de meldkamer is onderdeel van 
de huurprijs die doorbelast wordt naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). 
Incidentele kosten zoals lekkages of ander onverwacht onderhoud is hier geen onderdeel van 
en komen ten laste van de eigenaar. Deze kosten maken op dit moment geen onderdeel uit 
van de voorziening. 
Met de LMS is begin 2020 afgesproken om het huurbedrag over de periode juni tot december 
2019 alsnog te factureren. Met deze ontvangst is in de jaarrekening VRK over 2019 geen 
rekening gehouden en is voor 2020 een incidentele bate. Er wordt voorgesteld om vanuit deze 
incidentele bate een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve 
eigenaarslasten meldkamergebouw zodat onvoorziene kosten hieruit gedekt kunnen worden.  

Nieuwe Investeringen
Op het gebied van investeringen maakt een aantal ontwikkelingen aanpassingen op de 
jaarschijf kredieten 2020 nodig. Deze mutaties, die in het kader van rechtmatigheid een 
begrotingswijziging nodig maken, zijn bij punt 6 (besluiten) afzonderlijk aangegeven. 
Kredieten worden gevraagd voor de volgende onderwerpen:
 Mobiele apparatuur € 100.000
 Verschuiving jaarschijf 2021 naar 2020 van Toughbooks in ambulances ad € 40.000
De achtergrond en 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 2021-2025.
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Terugvloeiing naar gemeenten 
Met het oog op het te verwachten resultaat is het volgende overzicht te geven van de 
middelen die in ieder geval zullen kunnen terugvloeien naar de gemeenten.

Gemeente aantal 

inwoners 

basis 2018

75% via 

bestuurs-

afspraken

25% via 

inwoner-

bijdrage

Totaal 

Beverwijk 41.077 98.952 36.683 135.635

Bloemendaal 23.208 45.342 20.726 66.067

Haarlem 159.709 431.410 142.626 574.037

Haarlemmermeer 153.149 471.239 136.768 608.007

Heemskerk 39.146 76.993 34.959 111.952

Heemstede 27.080 47.455 24.183 71.638

Uitgeest 13.520 25.312 12.074 37.386

Velsen 67.831 196.066 60.576 256.642

Zandvoort 16.970 58.480 15.155 73.635

Kennemerland 541.690 1.451.250 483.750 1.935.000

3 Achtergrondinformatie:

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):
De CBV heeft de directie positief geadviseerd over de inhoud van de concept-2e 
bestuursrapportage 2020; de adviezen van de CBV iz het verwachte resultaat zijn bij de 
 besluitvorming betrokken.

4 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende voorstellen:

1. Kennis te nemen van de door het DB op 5 oktober 2020 vastgestelde tweede 
bestuursrapportage 2020. 

2. In te stemmen met de verhoging aan de onttrekking aan de bestemmingsreserve 
‘Achterblijvende kosten uitwerkingskader LMO’ voor een bedrag van € 8.000 ter dekking 
van bovenformatief personeel op de meldkamer Brandweer;

3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve ‘Eigenaarslasten onderhoud 
meldkamergebouw’ voor een bedrag van € 150.000;

4. In te stemmen bij de jaarrekening 2020 het restantsaldo cf. voorgaande jaren van het 
budget Generatiepact toe te voegen aan de bestemmingsreserve Generatiepact. 
Daarnaast in te stemmen met een onttrekking in 2020 van € 33.000 uit deze 
bestemmingsreserve t.b.v. tijdelijke formatie-uitbreiding bij de brandweer;

5. In te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage II van de bestuursrapportage;
6. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2020 met een bedrag van € 140.000 in verband met:

a. Het verschuiven van het krediet voor Toughbooks in de ambulances ad € 40.000 van 
2021 naar 2020;

b. Voteren van een krediet voor Mobiele apparatuur Veilig Thuis ad € 100.000;
Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de beschikbare kaders.

7. In te stemmen met het voornemen tot terugbetaling bij de jaarrekening 2020 aan de 
gemeenten van het begrotingsaldo ad € 475.000 en het te hoog berekende 
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indexeringsbedrag ad € 460.000;
8. In te stemmen met het voornemen aanvullend een bedrag van € 1.000.000 uit het 

verwachte positief jaarresultaat in ieder geval terug te betalen aan gemeenten;

5 Vervolgtraject:
Na de vaststelling door het DB op 5 oktober is de 2e bestuursrapportage en het voorstel tot 
begrotingswijzigingen voor advies aangeboden aan de bestuurscommissie van 19 oktober 
2020. Na vaststelling van de begrotingswijzigingen door het AB wordt de bestuursrapportage 
ter informatie aangeboden aan de colleges.

6 Bijlage(n):
2e Bestuursrapportage 2020

In de vergadering genomen besluit:
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