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1. Doel agendering:

Besluitvorming x

2. Vraagstelling:
De ontwerp programmabegroting 2022 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie 
programmabegroting 2022 – 2025 met als doel een sluitende begroting 2022 met een positief 

meerjarenperspectief voor te leggen. De conceptbegroting is voor advies voorgelegd aan de 
commissie bedrijfsvoering. De opmerkingen/adviezen hebben plek gekregen in de 
voorliggende begroting, die voldoet aan de te vooraf meegegeven criteria. 

In de Uitgangspuntennotitie zijn autonome ontwikkelingen belicht die een plaats in deze 
programmabegroting hebben gekregen. 

De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage vanaf Programmabegroting 2020 naar 
Programmabegroting 2021 wordt in onderstaande tabel toegelicht.
In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

2022 2023 2024 2025

Inwonerbijdrage 

Programmabegroting 2021 29.696 29.696 29.696 29.696

Verlaging bijdrage bluswater cf. businesscase -182 -182 -182 -182

BTW verlaging businesscase bluswater -99 -99 -99 -99

Loon en prijsindexering 2022 1.788 1.788 1.788 1.788

Toename aantal inwoners 90 90 90 90

Indexering versterkingsgelden 167 167 167 167

Voortzetting meldpunt OGGZ 127 127 127 127

Bijdrage formatie beheer en onderhoud kazernes* 239 239 239 239

Verlaging bijdrage Veilig Thuis -1.105 -1.105 -1.105 -1.105

RVP gelden van RIVM naar gemeente pm pm pm pm

Totaal inwonerbijdrage 2022 30.721 30.721 30.721 30.721

Bestuursafspraken

Programmabegroting 2022 33.181 33.181 33.181 33.181

Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2022 63.902 63.902 63.902 63.902

3.  Achtergrondinformatie

Wat is er in deze ontwerpbegroting verwerkt?
In de onttwerp-programmabegroting zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders 
gerubriceerd naar de volgende onderdelen (zoals vastgelegd in de Nota Financieel beleid):

 Besluitvorming na programmabegroting 2021
 Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de 

programmabegroting 2021 en de prijs- en loonindexering.
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 Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet 
beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te 
kwalificeren.

 Overige ontwikkelingen.

In vervolg op de bespreking van de programmabegroting 2022 in het DB van 29 maart is een 
aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke conceptversie. Dit 
betreffen:

 Aanpassing risicoprofiel Veilig Thuis;
 Uitname middelen Veilig Thuis MDCK;
 Verwerken overige ontwikkeling 3e avonddienst meldkamer Noord-Holland.

De laatste ontwikkeling is al verwerkt binnen het begrotingskader.
Daarnaast heeft het DB gevraagd een formatie-uitbreiding assistent controller in de begroting 
te verwerken, als autonome ontwikkeling in verband met wetswijziging afgeven 
rechtmatigheidsverklaring m.i.v. 2021. Deze meerkosten worden betrokken bij de verkenning 
meerjarenbegroting 2023 e.v..
Met de laatste aanpassingen zijn alle opmerkingen van de CBV verwerkt in de 
ontwerpprogrammabegroting.

Nominale ontwikkelingen:

Prijsindexering
Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’.  
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2018 t/m 2021 bedraagt 0.6% ten opzichte van 
het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2021. 
De prijsindexering voor het jaar 2022 is geraamd op 1.3%, conform de index 2021. 
Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.9%.

Loonindexering
De huidige cao-gemeenten liep t/m 31 december 2020. De onderhandelingen voor een nieuw 
af te sluiten cao voor alleen het jaar 2021 zijn nog in volle gang, wat betekent dat er in deze 
programmabegroting nog geen definitieve cijfers verwerkt kunnen worden. 
In de programmabegroting is daarom uitgegaan van een voorlopige raming van 1.4% voor 
2021 en daarna een voorlopige raming van eveneens 1.4% voor 2022 e.v., conform de CPB-
kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.
Zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2020 was in de programmabegroting 2021 rekening 
gehouden met een hoger indexpercentage dan benodigd.  Bij de berekening van het 
indexcijfer vanaf 2021 is het aandeel wat te veel was opgenomen in mindering gebracht.
Daarbij is een correctie toegepast op het aandeel Veilig Thuis omdat dit organisatieonderdeel 
pas sinds 2020 in de begroting van de VRK is opgenomen. Het aandeel te veel in rekening 
gebracht was niet van toepassing op de bijdrage Veilig Thuis.
Het ABP heeft voor 2021 een verhoging van de pensioenpremie van 1% aangekondigd. Voor de 
werkgever betekent dit een verhoging van 0.7%. 
Met een verhoging van de pensioenpremie is ook voor 2022 rekening gehouden. 
De totale loonindexering bedraagt daarmee voor 2022 3,01%.
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Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt op grond van bovenstaande 
uitgangspunten 2,68 %. 

Conform de uitgangspuntennotitie zijn in de voorliggende begroting de navolgende effecten 
van de nominale ontwikkelingen op de inwonerbijdragen verwerkt:

 De nominale ontwikkeling 2022 (2.68%) bedraagt € 1.788.000
 Doorberekening indexering versterkingsgelden € 167.000

Bijdrage Veilig Thuis
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 662.500 t.b.v. 
Veilig Thuis geen autorisatie verleend tot het moment dat hierover een bestuurlijke afspraak 
zou zijn gemaakt. Inmiddels ligt er een voorstel dit bedrag voor 2021 vrij te geven. Voor de 
jaren erna is ervoor gekozen om het bedrag niet meer op te nemen in de begroting, omdat 
ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld – zoals eerder werd aangenomen – meer meldingen 
zal overpakken. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast. 
De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten 
groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor 
het personeel toeneemt. 

Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een 
bedrag van € 359.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de 
Rijksbijdrage BDUR van € 75.000.

Autonome ontwikkelingen:
De autonome ontwikkelingen zoals geschetst in de uitgangspuntennotitie zijn ongewijzigd in 
de voorliggende begroting verwerkt:

Archiefbeheer Noord-Holland €   42.000
Licenties Microsoft a.g.v. thuiswerken € 100.000
Toename kosten verzekeringen €   35.000
Totaal € 177.000

Toename aantal inwoners
De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en 
Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners 
(4.542) leidt tot een stijging van € 90.000.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast
De kosten van de pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid 
meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo, zoals besloten bij de 1e berap 2020. 
Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen 
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de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. 
Indien de pilot doet besluiten de taak ook na 2021 bij de VRK te beleggen, leidt dit tot een 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 
Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting en is het onderdeel 
van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

Analyse bedrijfsprocessen brandweer
Uitgangspunt van de VRK is het opstellen van een realistische begroting. Bij het opstellen van 
de programmabegroting is binnen alle programma’s geanalyseerd of er sprake was van 
structurele ruimte.  Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat 
een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is 
opgenomen. 

Uitbreiding formatie controlfunctie 
Voor het volwaardig kunnen uitvoeren van de interne controlfunctie in relatie met de 
wetswijziging per 2021 dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de 
jaarrekening af moet geven, is formatie-uitbreiding benodigd met een assistent controller. 
Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als 
autonome ontwikkeling verwerkt. 

Actualisatie MJIP 2021-2025
Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de 
programmabegroting 2022. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.

Overige ontwikkelingen

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, 3e avonddienst € 18.000
Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken 
incidenten voor de drie veiligheidsregio’s op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 
30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de MKNH-Brandweer rekening mee 
was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit te 
leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra 
kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Dit aandeel is binnen het 
begrotingskader in de programmabegroting verwerkt.

Infectiedreiging 
De pandemie heeft het besef doen ontstaan dat naar de toekomst toe de risico’s van 
infectieziekten toenemen en er belang is om preventie en bestrijding te versterken. Daarnaast 
zal ook antibioticaresistente in de nabije toekomst meer aandacht vragen. 
Als de Covid-19 crisis achter de rug is, volgen zonder twijfel diverse evaluaties. Op dit moment 
lopen er al gesprekken over wat van de aanpak tot nu toe kan worden geleerd en meer in het 
bijzonder over de vraag hoe de aansturingslijnen meer passend kunnen worden gemaakt.
Hoewel er grote kans is dat de opgave – ook voor gemeenten – zal veranderen en het niet is 
uit te sluiten dat er hogere kosten moeten worden gemaakt, is het nog te prematuur om nu al 
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concrete voorstellen te doen hoe en zo ja in welke vorm aan die nieuwe opgave invulling te 
geven.

Businesscase bluswater
De belastingdienst is eind 2020 akkoord gegaan met het feit dat de VRK in het kader van de 
Businesscase Bluswatervoorzieningen in de hoedanigheid van btw-ondernemer optreedt en 
daarmee omzetbelasting berekent aan de gemeenten. Dit heeft anderzijds tot gevolg dat 
gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de aan de betreffende 
prestaties toe te rekenen voorbelasting. 
Als gevolg hiervan is de Businesscase herrekend wat leidt tot een structurele verlaging van de 
gemeentelijke bijdrage met € 99.000.

Treasury en financiering
Het kasstroomoverzicht 2020-2025 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende 
jaren. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 
2022 bedraagt € 6 miljoen.

Renteherziening 
Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen 
van de renteomslag voor. Op grond van deze rekenmethode is het nodig de renteomslag met 
ingang van 2022 te verlagen van 1.5% naar 1.0%.
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Effect begrotingsjaar 2021

Effect bijstelling loon- en prijsontwikkeling lopend boekjaar 2021
Op basis van de voorlopige percentages, zoals benoemd in paragraaf 3.2.1 van de 
programmabegroting, bedraagt de bijstelling van de loon-en prijsontwikkeling 2021 0.82%. Dit 
percentage ligt beneden de, met de gemeenten afgesproken, bandbreedte van 1% en het 
beleid is dan niet naar de gemeenten door te berekenen. Het effect hiervan op de begroting 
2021 wordt betrokken bij de 1e bestuursrapportage 2021.

Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.
Het DB heeft gevraagd een procesvoorstel over bezuinigen op te stellen en toe te voegen aan 
de stukken voor de bestuurscommissies van 12 april.  De notitie Voorbereiding 
meerjarenbegroting 2023 e.v. is als bijlage aan de stukken toegevoegd.
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Niet in de begroting verwerkte lopende projecten en onderzoeken

Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes
Dit project zal uiteindelijk in 2021 leiden tot besluitvorming bij gemeenten en vervolgens tot 
besluitvorming op 12 april 2021 in het Algemeen Bestuur. Het beheer en onderhoud door de 
VRK start vervolgens met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. 
Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en 
onderhoud is in deze begroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het 
beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting 
worden verwerkt.

4. Voorstel te nemen besluiten:
1. Na vaststelling van de begroting 2022 op 12 april 2021 deze aan te bieden aan de 

besturen van de regiogemeenten met het verzoek om voor 8 juni hun zienswijze 
kenbaar te maken.

2. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting:
a. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen.
b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2022 van 

het meerjareninvesteringsplan 2021-2025 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).

c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 en daarvoor de bijbehorende 
kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de 
jaarschijven 2023-2025 van het MJIP 2022-2025 bij de aanbestedingen om zo 
een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De 
uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.

e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van 
langlopende leningen in 2022 tot maximaal € 6 miljoen.

f. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met          
€ 659.000 met ingang van 2022 als gevolg van:

 Nominale ontwikkeling € 1.788.000
 Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000
 Toename aantal inwoners € 90.000
 Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 281.000
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK € 443.000

g. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten 
behoeve van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 127.000.

h. In te stemmen met de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.

5. Vervolgtraject
Na advies door de bestuurscommissies, wordt de Programmabegroting vastgesteld en voor 
zienswijze aangeboden aan de gemeenten. De begroting wordt tegelijkertijd aangeboden aan 
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de griffies en de colleges. Zienswijzetraject tot en met 7 juni 2021. Vaststelling jaarverslag in 
het AB van 5 juli 2021.

6. Bijlage(n):
Ontwerp Programmabegroting 2022-2025
Notitie Voorbereiding Meerjarenbegroting 2023 e.v. (nazending)

In de vergadering genomen besluit:
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