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1 Doel agendering:

Besluitvorming x

2 Vraagstelling:
Op 15 april 2021 is het concept jaarverslag voor een zienswijze aan de gemeenteraden 
aangeboden. Inmiddels zijn de zienswijzen ontvangen en van een reactie voorzien. 
Het Algemeen Bestuur kan nu overgaan tot definitieve vaststelling van het jaarverslag.

3 Achtergrondinformatie:
Het jaar 2020 heeft nagenoeg volledig in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan. 
Dit heeft op de gehele organisatie grote invloed gehad. Reguliere taken konden niet worden 
uitgevoerd, vacatures zijn langer onbezet gebleven; er is minder opgeleid en geoefend en 
medewerkers zijn ingezet op Covid-gerelateerde taken. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven op 
reguliere taken. De kosten voor de activiteiten, die in het teken van de covid-19 crisis zijn 
gemaakt, worden vrijwel volledig gecompenseerd door het ministerie van VWS en RIVM.
Bij de 2e berap werd er nog van uitgegaan dat vanaf het 3e kwartaal een aantal reguliere taken 
weer kon worden opgepakt. Dit was helaas niet het geval wat zich laat zien in het uiteindelijke 
jaarresultaat. 

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van 
€ 4.8 miljoen. (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000). 
In de loop van het jaar bleek dat de berekende indexering in de programmabegroting 2020 te 
hoog was berekend, waardoor gemeenten meer moesten bijdragen dan de bedoeling was. 
Bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2020 is besloten de teveel berekende 
indexering van € 460.000 sowieso aan de gemeenten terug te betalen. Het financiële resultaat 
over 2020 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt daarmee € 4.3 
miljoen. 
Dat is een afwijking van 3.5 % ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
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Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Programma Resultaat % begroting

Openbare Gezondheidszorg 23 0,02%

Covid-19 3 0,00%

Jeugdgezondheidszorg -320 -0,26%

Regionale Brandweerzorg 1.699 1,38%

Multidisciplinaire samenwerking:

- Veiligheidsbureau 310 0,25%

- Projecten 362 0,29%

Ambulancezorg: 16 0,01%

GHOR 213 0,17%

Bevolkingszorg 48 0,04%

Zorg & Veiligheidshuis 0 0,00%

Meldkamer MKNH -82 -0,07%

Veilig Thuis 1110 0,90%

Financiele middelen:

-Renteresultaat 59 0,05%

- Aandeel hogere indexering 188 0,15%

- Overig 25 0,02%

Interne Dienstverlening

-Kantoorhuisvesting -42 -0,03%

-Facilitair bedrijf + Staf, directie 562 0,46%

- Leidinggevenden primair proces 162 0,13%

Totaal 4.336 3,52%

Analyse jaarresultaat

Investeringen
In 2020 stond eind december nog een bedrag van € 7.8 miljoen aan restantkredieten open. 
Door, onder andere de Covid-19 crisis, heeft een aantal projecten op het gebied van 
investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging opgelopen. Als gevolg van de maatregelen 
konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. 
Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats. 
De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht). In 
de reactie op de zienswijzen wordt ook nog kort ingegaan op dit onderwerp.
 Redvoertuigen: Autoladders € 2.398.000

Technische ontwikkelingen op het gebied van Autoladders zijn mogelijk interessant voor 
de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van 
de eisen voor de nog aan te schaffen Autoladders.

 Snel inzetbaar voertuig € 195.000
De aanbesteding heeft geen geschikte inschrijving heeft opgeleverd. Het project wordt 
opnieuw beoordeeld.

 Tankautospuit Rijsenhout € 375.000
Het vervangingsschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw 
beoordeeld worden.

 Personenbussen €200.000
Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract 
koopt een productiestop aangekondigd. 
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 Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen € 293.200
In afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen 
zal het krediet doorgeschoven moeten worden naar 2021.

 Puntafzuiging Zijlweg € 190.000
De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk 
verbeterd. Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten 
worden. Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe we dit vorm kunnen geven en of 
dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog 
benodigd zijn.

 Flexibele werkplekvoorzieningen € 765.000
Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels 
opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Hierdoor schuiven de 
kredieten ad. € 765.000 door naar 2021. De kredieten die in dit kader voor de jaren 2021 
en 2022 gepland stonden schuiven hiermee ook een jaar door.

 Kwaliteitssysteem en Sharepoint € 285.000
De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart maar 
daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet schuift hierdoor naar 2021.
Of het beschikbare krediet voor Sharepoint benodigd is voor het kwaliteitssysteem is nog 
niet bekend. Hierdoor schuift ook dit investeringsbedrag een jaar door.

 Herinrichting terrein Zijlweg € 1.454.600
Door de Covid- en PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te 
liggen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol.

Vrijval kredieten
Een bedrag van € 139.431 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds lagere 
investeringskosten dan vooraf voorzien en het kunnen laten vervallen van een aantal 
vervangingskredieten.

Overschrijding kredieten
De kosten van vervanging van drie ambulances zijn hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De 
hogere kosten bedragen € 49.300.
Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring. 

4 Consequenties en risico’s:

Resultaat en bestemmingen: 

Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 
2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de 
berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve 
en bestemmingsreserves), zoals in het huidige Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten. 
Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor 1 jaar meegerekend worden en niet 
voor 4 jaar. Deze aanpassing is opgenomen in de geactualiseerde nota Financieel Beleid, die in 
februari 2021 door het AB is vastgesteld.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico’s herijkt en gekwantificeerd.
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Dit betekent dat, uitgaande van de kwantificering van de risico’s tot een bedrag van € 5 
miljoen en een ratio van 0,7, een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen benodigd is. 
Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een algemene reserve benodigd van € 3.4 
miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 1.388.000. Dit betekent dat een aanvulling 
vanuit het voordelig resultaat benodigd is van € 2.004.100.

In de reactie op de zienswijze wordt de ratio van 0,7 nog kort toegelicht.

Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en bestemmingen, op de 
reservepositie is als volgt: 

Gekwantificeerde risico's 5.023.000

ratio 0,7 3.516.100

corrigeren voor onvoorzien -124.000

Benodigde reservepositie 3.392.100

Stand reserves per 31-12-2020 1.388.000

Benodigde aanvulling algemene reserve 2.004.100

Voordelig resultaat 2020 5.269.889

Aanvullen algemene reserve -2.004.100

Terugbetaling gemeenten 3.265.789

Terugbetaling naar gemeenten
Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 3.265.789. In onderstaande tabel is de 
verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle 
gemeenten en het aandeel dat betrekking heeft op Veilig Thuis.

Gemeente Gecorrigeerde 

bijdragen uit 

bestuursafspraken     

(*€ 1.000)

aantal 

inwoners 

basis 2018

75% via 

bestuurs-

afspraken

25% via 

inwoner-

bijdrage

Totaal 

Beverwijk 2.154 41.077 110.197 40.852 151.049

Bloemendaal 987 23.208 50.494 23.081 73.575

Haarlem 9.391 159.709 480.436 158.834 639.271

Haarlemmermeer 10.258 153.149 524.791 152.310 677.102

Heemskerk 1.676 39.146 85.743 38.932 124.675

Heemstede 1.033 27.080 52.847 26.932 79.779

Uitgeest 551 13.520 28.189 13.446 41.635

Velsen 4.268 67.831 218.348 67.460 285.807

Zandvoort 1.273 16.970 65.126 16.877 82.003

Kennemerland 31.591 541.690 1.616.171 538.724 2.154.895
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Gemeente Bijdrage VT 2020 % bijdrage Terugbetaling Totaal 

Beverwijk 453.800 0,06 61.455 61.455

Bloemendaal 250.100 0,03 33.869 33.869

Haarlem 4.136.100 0,50 560.126 560.126

Haarlemmermeer 1.681.500 0,20 227.715 227.715

Heemskerk 442.300 0,05 59.898 59.898

Heemstede 296.700 0,04 40.180 40.180

Uitgeest 0,00 0 0

Velsen 756.400 0,09 102.434 102.434

Zandvoort 186.200 0,02 25.216 25.216

Kennemerland 8.203.100 1,00 1.110.894 1.110.894

5 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren het voorstel 

1. Het jaarverslag 2020 vast te stellen, gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden
2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen
3. In te stemmen met de volgende bestemming van het rekeningresultaat

a. De algemene reserve aan te vullen met € 2.004.100 tot het benodigde niveau van 
0.7 van de gekwantificeerde risico’s;

b. Een bedrag van € 2.154.895 terug te betalen aan de gemeenten;
c. Een bedrag van € 1.110.894 terug te betalen aan de gemeenten (excl. Uitgeest) in 

het kader van Veilig Thuis;
4. Een bedrag van € 7.847.069 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over 

te hevelen naar 2021 conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;
5. In  verband  met  de  rechtmatigheid  de  in  de  jaarrekening  verantwoorde 

overschrijdingen, waaronder de overschrijding op kredieten ad € 49.100, alsnog goed 
te keuren;

6 Vervolgtraject:
Na vaststelling worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd

7 Bijlage(n):
Ontwerp Jaarverslag 2020
Notitie reactie zienswijzen jaarverslag 2020 en programmabegroting 2022

In de vergadering genomen besluit:
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