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Ģndęrwęrp
Dit voorstel gaat over de ontwerp programmabegroting 2022-2025 en het ontwerp jaarverslag 
2020 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021

besluit:

1. Het Algemeen Bestuur van de VRK 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 ontwerp programmabegroting).

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

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

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

Nominale ontwikkeling ê 1.788.000
- Nominale ontwikkeling versterkingsgelden C 167.000
- Toename aantal inwoners 6 90.000
- Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater C 281.000
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis 6 662.500
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK C 443.000
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g. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten behoeve 
van de voortzetting van het meldpunt Zorg Â Overlast metê 127.000 en

h. In te stemmen met de notitie: voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.

2. Het Algemeen Bestuur van de VRK voor te stellen bij de definitieve vaststelling van het 
jaarverslag 2020:

in te stemmen met de volgende bestemming van het positief jaarsaldo van 
C 5.269.889:

« aanvulling alg. reserve tot het benodigde niveau van 3,5mln. - C 2.004.100 
» terug te betalen aan gemeenten - C 2.154.895
» terug te betalen aan gemeenten i.h.k.v. Veilig Thuis -C 1.110.894

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,
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Voorgesteld besluit
3. Het Algemeen Bestuur van de VRK 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 ontwerp programmabegroting).

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

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

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

- Nominale ontwikkeling e 1.788.000
Nominale ontwikkeling versterkingsgelden C 167.000

- Toename aantal inwoners C 90.000
- Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater f 281.000 (C 182.00 + C 99.000)
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis C 662.500
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK C 443.000

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

h. In te stemmen met de notitie: voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.

4. Het Algemeen Bestuur van de VRK voor te stellen bij de definitieve vaststelling van het 
jaarverslag 2020:

in te stemmen met de volgende bestemming van het positief jaarsaldo van 
e 5.269.889:

» aanvulling alg. reserve tot het benodigde niveau van 3,5mln. -C 2.004.100 
» terug te betalen aan gemeenten - C 2.154.895
« terug te betalen aan gemeenten i.h.k.v. Veilig Thuis -C 1.110.894

Aanleiding en beoogd effect
Het Dagelijks Bestuur van de VRK biedt u de volgende documenten aan:

» het ontwerp jaarverslag VRK 2020 en 
» de ontwerp programmabegroting VRK 2022-2025
» Op grond van artikel 35 lid 3 van de gemeenschappelijke Regeling is het de raad die 

zijn zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de VRK ten aanzien van het 
jaarverslag en de begroting.

De programmabegroting 2022-2025 is opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde 
uitgangspunten. De begroting omvat de programma's Openbare Gezondheid, Regionale 
brandweerzorg, Ambulancezorg, GHOR (geneeskundige hulpverlening in onze regio), 
Multidisciplinaire Samenwerking en het Veiligheidshuis Kennemerland. De doelstellingen en te 
realiseren resultaten worden in de ontwerp programmabegroting beschreven, samen met de 
financiële kaders.

Hiernaast biedt het DB VRK u een notitie aan getiteld 'voorbereiding meerjarenbegroting VRK 
2023 e.v.
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De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze 
hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij 
staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de 
uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische 
begroting, vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag 
worden. Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien 
welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de 
inwonerbijdrage te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een 
voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van 
een extern deskundige plaatsvinden.
Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een 
overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie 
opgenomen in de notitie 'Voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.', die u hierbij ter 
informatie wordt aangeboden.

Het werkgebied van de ambtelijke organisatie van de VRK wordt gevormd door het samenspel 
van alle partijen die een rol spelen in de veiligheid en gezondheid van de regio Kennemerland. 
Dat is gelijk de kerntaak waar de VRK voor staat: het verbinden van een groot aantal partners 
in veiligheid en gezondheid en het bevorderen van de samenwerking met die partners. Hierbij 
staat de VRK een doel voor ogen: de regio Kennemerland veiliger en gezonder maken.

De partners binnen de VRK staan voor een integrale en multidisciplinaire aanpak van uitvoering 
en beleid. De focus is gericht op versterking van samenwerking en synergie om een 
herkenbare en betrouwbare organisatie voor de burgers van de deelnemende gemeenten te 
zijn en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid en gezondheid.

Politieke keuzeruimte
De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling 
van de VRK biedt en de samenwerking tussen de betrokken politieke partijen/gemeenten.
Elke gemeente wordt gevraagd een zienswijze in te dienen op de hier aan de orde zijnde 
ontwerp documenten. Besluitvorming vindt plaats op basis van artikel 16 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.
De ontwerp programmabegroting en het ontwerp jaarverslag worden op 5 juli 2021 ter 
definitieve vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRK.

Gedachtegang
n.v.t.

Overwegingen van het college
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken en overige gerelateerde stukken van de VRK en 
stellen u voor conform het voorgestelde conceptbesluit te besluiten en uw zienswijze kenbaar 
te maken.

Middelen
Ontwerp jaarverslag 2020
Nu de jaarstukken van de VRK aan u worden voorgelegd, is Nederland nog steeds in de ban 
van het Coronavirus. Bij vaststelling van de begroting 2020, in de maand juli 2019, lag de 
crisis, die het virus heeft veroorzaakt, nog in de toekomst. Het zal dus niet verbazen dat het 
jaar anders is verlopen dan bij de begroting werd verwacht. De extra inspanningen van de VRK 
in de crisis zijn groot geweest, maar tot tekorten heeft dit niet geleid.
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De inspanningen zijn voor het overgrote deel bekostigd door het Rijk, waar ook de opdrachten 
vandaan kwamen. Het jaar eindigt, onder andere door de coronacrisis, met een incidenteel 
financieel overschot, omdat veel ambities noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen tot het moment 
waarop de VRK weer aan alle taken toe kan komen.

Ook heeft de VRK in eigen beheer zaken opgepakt waar wel bekostiging voor beschikbaar was; 
deze extra inspanning van de GGD Kennemerland werkt ook mee aan dit een voordeel.
De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van E 4.8 
miljoen (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van E 475.000).

Bij de 2e bestuursrapportage 2020 was al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 
2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat 
deze te veel berekende indexering ad C 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, 
was al vastgelegd.

Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee 
C 4.3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5y0 ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
Dit resultaat is deels nodig om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen. 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 weerstands-capaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve 
en bestemmingsreserves), wat tot nu toe het beleid van de VRK was. Daarnaast mag de 
begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico’s herijkt en gekwantificeerd.

Uitgaande van de kwantificering van alle risico’s op een bedrag van 6 5 miljoen en een ratio van 
0,7, is een weerstandscapaciteit van afgerond C 3.5 miljoen benodigd.
Daarbij wordt opgemerkt dat in dit risico ook de bedrijfsrisico’s van Veilig Thuis (VT) zijn 
meegenomen; er is ervan afgezien om voor VT een aparte bestemmingsreserve te vormen om 
bedrijfsrisico’s van deze specifieke sector af te dekken. Naar het oordeel van het Dagelijks 
Bestuur past bij het onderbrengen van VT in de VRK dat ook wat betreft de reserves dezelfde 
werkwijze wordt gehanteerd als voor andere sectoren van de VRK. Dit is ook conform de 
werkwijze in 2020.

Gegeven de hoogte van de post onvoorzien in de begroting, is een algemene reserve benodigd 
van C 3.4 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt C 1.388.000. Dit betekent dat een 
aanvulling vanuit het voordelig resultaat nodig is van C 2.004.100.

Terugbetaling naar gemeenten
Het restant van het voordelig resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten, dit betreft C 
3.265.789. Voor de gemeente Bloemendaal betreft dit een totaalbedrag van C 107.444,-, 
waarvan reeds C 94.690,- is verwerkt in de jaarrekening 2020. Resteert nog een voordeel van 
C 12.754,-. De gemeentelijke begroting wordt hierop aangepast.

Ontwerp programmabegroting 2022-2025
Er ligt een sluitende begroting 2022 voor met ook een sluitend meerjarenperspectief.
In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale 
ontwikkeling 2022. Omdat er nog geen cao overeenkomst voor 2021 e.v. is afgesloten is de loon
ontwikkeling gebaseerd de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.
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Als, naar aanleiding van een cao-akkoord, bijstelling op de loonontwikkeling nodig is, zal dit 
verwerkt worden in de programmabegroting 2023, met terugwerkende kracht over 2022.

De nominale ontwikkelingen nopen niet tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar.

Autonome ontwikkelingen:
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 C 90.000.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast 
De kosten van de tweejarige pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid 
meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingssaldo. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 
zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen 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.

Uitbreiding formatie controlfunctie
Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met 
een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur 
van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven.
Een bedrag van C 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome 
ontwikkeling verwerkt.

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, C 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 ligt ca 30o7o hoger dan 
waar bij de inrichting van de meldkamer Noord-Holland (MKNH) rekening mee was gehouden. Om 
de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit aan burgers 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.

Ontwikkelingen benoemd in Uitgangspuntennotitie
Ten slotte zijn de volgende uitgaven voor autonome ontwikkelingen binnen de bestaande 
begrotingskaders verwerkt:
Archiefbeheer Noord-Holland C 42.000 
Licenties Microsoft a.g.v. thuiswerken C 100.000 
Toename kosten verzekeringen ê 35.000 
Totaal C 177.000

Nadere informatie t.a.v. dekking
De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar 
tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn.
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Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is binnen alle programma’s wederom 
geanalyseerd of er sprake was van ruimte.

Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van 
C 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen.
Dit bedrag is ingezet voor het totaal van de dekking van de ontwikkelingen.

Verlaging bijdrage Veilig Thuis
De gemeenten hebben verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met ë 662.500 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.

Niet in de begroting verwerkt
Het project Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes leidt ertoe dat het beheer en 
onderhoud van brandweerposten en -kazernes met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 bij 
de VRK wordt ondergebracht.
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.

De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze 
hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. 
Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van 
gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische begroting, 
vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag worden.
Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien welke 
mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage 
te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een voldoende open mind 
in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige 
plaatsvinden.
Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een 
overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen 
in de notitie ‘Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.’ opgenomen, die u hierbij ter informatie 
wordt aangeboden.

Programmabegroting 2022-2025 Bloemendaal
De programmabegroting geeft voor Bloemendaal een inwonerbijdrage van totaal C 2.265.000 
aan. In Bloemendaal is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een bijdrage van C 
2.210.000 aan. Het verschil van C 55.000 betreft grotendeels de reguliere loon7prijsindexering 
van 2,710zb.

Participatie
n.v.t.
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Communicatie
Het DB van de VRK wordt geïnformeerd over de conceptzienswijze die in de commissies wordt 
vastgesteld, gelet op de besluitvorming in het AB VRK van 5 juli. De definitieve zienswijze wordt na de 
raad van 8 juli aangeboden.
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRK op 5 juli 2021 worden de raden geïnformeerd 
over het genomen besluit.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland. In het kader van de ambtelijke samenwerking wordt daar waar 
mogelijk gelijk opgetrokken.

Vervolgproces/evaluatie
Het Dagelijks Bestuur van de VRK wordt per brief op de hoogte gesteld van de zienswijze van de 
raad.

Bijlagen
» 2021001339 (ontwerp programmabegroting 2022-2025 VRK)
« 2021001338 (ontwerp jaarverslag 2020 VRK)
» 2021001340 (notitie: voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.)
« 2021001342 (aanbiedingsbrief VRK)
» 2021001389 (conceptbrief zienswijze raad)

Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


