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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het ontwerp jaarverslag VRK 2019 en de ontwerp programmabegroting VRK 
2021-2024

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2020

besluit:

1. in te stemmen met het ontwerp jaarverslag 2019 en het voorstel van het DB aan het AB 
van de VRK om het positieve resultaat van C 1.062.504 als volgt te bestemmen:

a. C 455.837,- terug te laten vloeien naar de gemeenten, waarvan C15.512, - t.b.v. 
Bloemendaal

b. C 606.667,- te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'transitiekosten 
Veilig Thuis';

2. ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis voor een 
bepaalde periode - driejaar- en maximum bestemmingsreserve te vormen van
C 875.000,-;

3. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 
2020 ten bedrage van C 55.000,- ten laste van de algemene flexibele reserve en

4. de VRK hierover te berichten conform de bijgevoegde zienswijze.

De raad voornoei

de voorzitter, faJdD
co \boG

-
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Voorgesteld besluit
Ons college stelt u voor het volgende besluit te nemen:

1. in te stemmen met het ontwerp jaarverslag 2019 en het voorstel van het DB aan het AB 
van de VRK om het positieve resultaat van C 1.062.504 als volgt te bestemmen:

c. C 455.837,- terug te laten vloeien naar de gemeenten, waarvan C 15.512, - t.b.v. 
Bloemendaal;

d. C 606.667,- te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'transitiekosten 
Veilig Thuis";

2. ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis voor een 
bepaalde periode - driejaar- en maximum bestemmingsreserve te vormen van
C 875.000,-;

3. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 
2020 ten bedrage van C 55.000,- en

4. de VRK hierover te berichten conform bijgevoegde zienswijze.

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

» het ontwerpjaarverslag VRK 2019 en 
» de ontwerpprogrammabegroting VRK 2021-2024.
» 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 2021-2024 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 Samen
werking en het Veiligheidshuis Kennemerland. De doelstellingen en te realiseren resultaten worden 
in de ontwerpprogrammabegroting beschreven, samen met de financiële kaders.

Van belang is om te benadrukken dat de VRK al heel vroeg in het jaar zijn plannen voor het jaar 
daarna moet presenteren. Dat vraagt veel van het voorspellende vermogen van de organisatie en 
kan aanleiding zijn voor verschuivingen tussen budgetten in het begrotingsjaar zelf.

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.

Gedachtegang
n.v.t.

Overwegingen van het college
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de VRK en stellen u voor conform het 
voorgestelde besluit te besluiten en de VRK uw zienswijze kenbaar te maken.
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Middelen
Ontwerpiaarverslaa 2019
De VRK sluit 2019 af met een positief resultaat van C 1.062.504,-. In de begroting 2019 was al een 
positief jaarresultaat voorzien van C 455.837.

Het positieve resultaat dat begroot was ad C 455.837,- is ontstaan door het nemen van efficiency
maatregelen binnen de VRK. Al bij de vaststelling van de Ie bestuursrapportage was door het 
Algemeen Bestuur besloten dit bedrag bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de 
gemeenten.

Voor Bloemendaal betekent dit een totaalbedrag van C 15.512,-

Uiteindelijk is het resultaat E 606.667 hoger uitgevallen dan begroot, dit was al voorzien bij de 2e 
bestuursrapportage. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen als bestemmingsreserve 
transitiekosten Veilig Thuis.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de 
getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de 
organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de control en de verdere vooruitgang die 
is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

U bent u eerder geïnformeerd over het onder brengen van Veilig Thuis (VT) bij de VRK. Het onder
brengen van VT met directe bestuurlijke invloed van de gemeenteraad werd als oplossing gezien 
om directe invloed, controle en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van uitvoering uit te kunnen 
oefenen.
Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de investeringen in de bedrijfsvoering 
van de VRK. Met alle activiteiten in 2019 om VT onder te brengen bij de VRK, wordt de continuïteit 
van deze taak beter gewaarborgd en kunnen efficiencykansen worden gerealiseerd. Facetten 
waarop de Stichting VT kwetsbaar was, zoals gegevensbescherming, informatieveiligheid, P&O- 
ondersteuning zijn met de overgang weggenomen.

Om financiële onzekerheid over de bekostiging van VT bij gemeenten weg te nemen, lijkt het 
verstandig om voor drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van C 875.000,- om in 
ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. De bestemmingsreserve kan worden 
gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat en met inzet van een deel van de 
algemene reserve. De totale reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur 
zijn afgesproken.

Programmabearotina VRK 2021-2024
Er ligt een sluitende begroting 2021 met een positief meerjarenperspectief. In de begroting is 
gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021.
De toename van het aantal inwoners leidt verder tot een stijging van de inwonerbijdrage.

De hogere inwonerbijdrage leidt voor de gemeente Bloemendaal tot een toename van C 128.276,- 
in 2021 ten opzichte van de oude meerjarenbegroting 2021.

De gemeenten hebben er voor gekozen om vanaf 2020 de taken van VT en taken op het gebied 
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) onder te brengen bij de VRK.
Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was 
vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor VT in beeld 
komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld bij het programma Publieke gezondheid.
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Effect begrotingsjaar 2020
De gevolgen van de vastgestelde cao arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019 
vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de 
afgesproken bandbreedte van lVo en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 
hierop bij te stellen. Dit leidt voor de gemeente Bloemendaal tot een toename van de inwoner- 
bijdrage van C 305.000 (inclusief C 250.000,- voor Veilig Thuis). De extra lasten (toename 
inwonerbijdrage) zijn C 55.000,-. Deze komen ten laste van de algemene flexibele reserve.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
De VRK wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland en in het 
verlengde hiervan is de Gemeenschappelijke Regeling VRK ook voor Heemstede van toepassing.
In het kader van de ambtelijke samenwerking wordt waar mogelijk gelijk opgetrokken.

Vervolgproces/evaluatie

Het Algemeen Bestuur van de VRK vergadert op 29 juni 2020 over de jaarstukken en de door u 
ingebrachte zienswijze wordt hierbij betrokken.

Bijlagen
» 2020000072 (ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 VRK)
» 2020000073 (ontwerpjaarverslag 2019 VRK)
» 2020001635 (conceptbrief zienswijze raad)

Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


