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DOEL: Besluiten
Op grond van de Wet gemeenschapelijke regelingen artikelen 32 en 33 wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken bij de jaarstukken van een
gemeenschappelijke regeling, in dit geval de ontwerp-jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio
Kennemerland.
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Onderwerp: Ontwerp-Jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland
Reg.nummer: 2011/92466

1 Inleiding
De Veiligheidsregio Kennemerland is een bestuurlijke en organisatorische integratie van
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale
Brandweer Kennemerland (RBK). De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt
waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot
de procedure voor de ontwerp-jaarrekening van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel
35 Wgr zendt de VRK de ontwerp-jaarrekening 2010 aan de raden van de deelnemende
gemeente zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK. De
gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en
bedenkingen) kenbaar te maken bij de jaarrekening 2010 van de VRK.

2 Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland.
2. in te stemmen met de bestemming van het resultaat 2010.

3. Beoogd resultaat
De Veiligheidsregio Kennemerland heeft 2010 positief afgesloten met een saldo van € 1,3
miljoen. Het bestuur van de VRK stelt voor €500.000 terug te betalen aan de deelnemende
gemeenten. Een bedrag van € 836.000 gaat naar (de nu nog negatieve) algemene reserve
van de VRK.

4. Argumenten
Inhoudelijk oordeel Jaarrekening 2010
De jaarrekening 2010 sluit met een voordelig resultaat van € 1.336.000. De
uitkomst is gunstiger dan bij de 2e bestuursrapportage 2010 als verwachting werd
uitgesproken. De bij de bestuursrapportage gevraagde extra bijdrage van de
gemeenten ad € 1,9 miljoen is niet geheel besteed. De VRK verklaart dit als volgt.
Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is
onmiddellijk stevig de rem gezet op de uitgaven. De getroffen maatregelen waren
onder andere:

 een eenmalige bezuinigingsopdracht voor alle organisatieonderdelen (benoemd bij
de 2e bestuursrapportage)

 uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder
investeringen)

 aanhouden van een vacaturestop
 behoedzaam gebruik (inter) regionale versterkingsgelden

Deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren was ingeschat.
De effecten van de uitkomsten 2010 op 2011 worden in beeld gebracht in de 1e

bestuursrapportage 2011.

Uit de voortgangsrapportage van de accountant van de VRK (bijgevoegd) blijkt dat goede
vorderingen zijn gemaakt bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. De accountant spreekt
uit dat als in het huidige tempo wordt doorgewerkt, de bedrijfsvoering eind 2011 op orde
is en meer precies kan worden gestuurd op de uitgaven.

Raadsstuk
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Voorstel bestemming resultaat Jaarrekening 2010
Voorgesteld wordt om € 500.000 van het positieve resultaat aan de gemeenten in
Kennemerland terug te geven en het resterende bedrag van € 836.000 aan de algemene
reserve toe te voegen, die daardoor licht positief wordt (€ 548.000).
Ondanks de storting in de algemene reserve blijft de weerstandspositie van de VRK onder
de gewenste norm (5% van de totale begroting, € 3.800.000), wat voor gemeenten nadelen
kan hebben, omdat eventuele financiële tegenvallers dan direct ten laste van de gemeenten
komen. Aangezien de gemeenten uiteindelijk altijd risicodrager en vangnet zijn, is de lage
weerstandscapaciteit niet echt problematisch.

Het feit dat het resultaat van 2010 de mogelijkheid biedt een bedrag terug te
storten, ontslaat de VRK niet van de opdracht dit ook in 2011 te doen. Ook in
2011 verwachten wij dat een bedrag van ten minste €0,5 miljoen terugbetaald zal
worden aan de gemeenten, conform het besluit van het AB van 6 december 2010.

Weerstandsvermogen en risico’s
Het risicomanagement van de VRK moet nog verder ontwikkeld worden, met
name het scherper formuleren van risico’s, kans op voordoen van risico’s en het
eventueel financiële effect. Op die manier ontstaat een beter beeld bij de gewenste
hoogte van het weerstandsvermogen, hierdoor kan een betere discussie gevoerd
worden over het al dan niet vergroten van de reservepositie.

Specifieke punten t.a.v. Haarlem:

Vordering FLO en VOP (p.p. 56)
Bij de overdracht van de Haarlemse brandweer naar de VRK is afgesproken dat de
VRK de regelingen FLO (functioneel leeftijdsontslag) en VOP (vervroegd
ouderdoms pensioen) uitvoert, waarbij op basis van nacalculatie de kosten voor de
gemeente Haarlem zijn. Dit is afgesproken voor medewerkers die bij de
regionalisering zijn overgegaan van Haarlem naar de VRK.

Voor Haarlem ontstaat in de uitvoering van de regeling FLO en VOP een fors
nadeel ten opzichte van de berekeningen ten tijde van de overdracht. De oorzaken
hiervan worden, samen met de gemeente Haarlemmermeer, in beeld gebracht
(inclusief een nieuwe doorrekening en alternatieven om de kosten te
beheersen/terug te dringen). Duidelijk is inmiddels wel dat het voormalig
personeel Haarlem in grote mate gebruikt maakt van de voor de gemeente meest
ongunstigste FLO regeling.

In de Jaarrekening 2010 van de gemeente Haarlem is voor deze vordering van de
VRK eenzelfde bedrag als nog te betalen opgenomen (€ 900.000). Daarmee wordt
dit mogelijke nadeel via de Jaarrekening 2010 van Haarlem afgedekt.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing

6. Uitvoering
De VRK vraagt om vóór 15 juni 2011 de zienswijze kenbaar te maken. Behandeling van
de ontwerp jaarrekening 2010 vindt plaats in de commissie Bestuur van 19 mei en in de
gemeenteraad van 1 juni.
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de Haarlemse zienswijze
gecommuniceerd met het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.
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7. Bijlagen
- Aanbiedingsbrief ‘Financiële stukken’ van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio

Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders Haarlem, 15 april
2011

- Brief ‘Herstel fout in brief financieel stukken VRK’ namens het dagelijks bestuur
Veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders
Haarlem, 19 april 2011

- Ontwerp-jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland
- Controleverklaring Ernst & Young
- Verslag van bevindingen 2010 Ernst & Young

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



 

 

 

 

 

 

 

Financiële stukken VRK 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij bieden wij u drie documenten aan van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland i.o.: 

1. het ontwerpjaarverslag 2010 incl. bevindingen van de accountant 

2. de menukaarten + matrix 

3. de ontwerpprogrammabegroting 2012  

Bij de menukaarten en ontwerpprogrammabegroting is een begeleidende notitie 

gevoegd. 

Verder ontvangt u ook de meest recente rapportage van Ernst&Young over de 

voortgang van het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de VRK, zoals ook 

toegezegd op de informatieavond voor raadsleden van 15 maart 2011. 

 

Voordat wij ingaan op de inhoud van deze stukken geven wij eerst een korte schets 

van de relevante ontwikkelingen tot nu toe, en de stappen die zijn gezet na de 

besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 6 december 2010. Over die besluiten 

bent u op 25 januari 2011 geïnformeerd (brief kenmerk MK/cn/BS 2011-10158). 

 

Ontwikkelingen bedrijfsvoering 
Na de constatering in 2010 dat de bedrijfsvoering van de VRK niet op orde was zijn 

diverse onderzoeken uitgevoerd en maatregelen getroffen om in deze situatie 

verandering te brengen.  

Daarover hebben wij tussentijds schriftelijk gerapporteerd; voor raadsleden zijn 

enkele informatieavonden georganiseerd. 

Uit de voortgangsrapportage van Ernst&Young, die betrekking heeft op de periode 

tot en met januari 2011, blijkt dat goede vorderingen worden gemaakt. De accountant 

spreekt uit dat als in het huidige tempo wordt doorgewerkt, de bedrijfsvoering eind 

2011 op orde is. 

 

In 2010 is onder andere onderzocht of er binnen de VRK voldoende mensen en 

middelen beschikbaar waren om de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering 

goed te ondersteunen. Het bureau Berenschot stelde vast dat dit niet geval was. Uit 

het onderzoek van bureau Berenschot is naar voren gekomen dat ten tijde van de 
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overdracht van de brandweer aan de VRK structureel te weinig middelen beschikbaar 

zijn gesteld om de organisatie qua ondersteuning en bedrijfsvoering adequaat in te 

richten. Wij hebben u daarover op 25 oktober 2010 geïnformeerd (EG/mh/HS 2010-

369381). 

 

Voor een goede ondersteuning van de organisatie was vanaf 2011 een gemeentelijke 

bijdrage nodig van structureel € 2,3 mln (naast een bijdrage van € 0,6 mlj om de 

begroting GGD in evenwicht te brengen). Over 2010 werd de gemeenten een extra 

bijdrage van € 1.97 miljoen gevraagd in verband met de ondersteunende functies.  

 

Verdere ontwikkelingen in de organisatie 

Naast alle inzet op het gebied van de bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de organisatie van de kolommen. Op het gebied van de brandweer 

is veel vooruitgang geboekt bij het verder inrichten van de geregionaliseerde 

organisatie, wat tal van synergievoordelen en kwaliteitsverbeteringen mogelijk 

maakt. Het resultaat dat geboekt is, maakt het mogelijk ook de financiële vruchten te 

gaan plukken. De maatregelen die kunnen worden voorgesteld in de menukaarten 

(zie verder hieronder) illustreren dat. 

 

Jaarverslag 2010 

Door het verder op orde komen van de bedrijfsvoering en het treffen van een aantal 

zeer stevige incidentele maatregelen is de VRK er uiteindelijk in geslaagd om 2010 

af te sluiten met een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Dit resultaat is grotendeels 

incidenteel. De uitkomst is gunstiger dan bij 2
e
 bestuursrapportage als verwachting 

kon worden uitgesproken. Dit is als volgt te verklaren. 

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is 

onmiddellijk stevig de rem gezet op de uitgaven. Onder geen beding wilde de VRK 

in 2010 een negatief rekeningsresultaat hebben. De getroffen maatregelen waren o.a. 

• een eenmalige bezuinigingsopdracht voor alle organisatie-onderdelen (benoemd 

bij de 2
e
 bestuursrapportage) 

• uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder 

investeringen) 

• aanhouden van een vacaturestop. 

Al deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren zijn 

ingeschat. 

 

Verder is behoedzaam omgegaan met de (inter)regionale versterkingsgelden van het 

Rijk. In de 2
e
 bestuursrapportage is over het financieel resultaat hiervan geen 

verwachting uitgesproken, omdat het effect nog niet te berekenen was. Uit de 

jaarrekening blijkt dat uiteindelijke sprake is van een onderschrijding van € 0,67 

miljoen. Achteraf gezien is het aanhouden van deze marge overbodig gebleken.  

 

De overige resultaten hebben betrekking op incidentele baten en lasten en enkele 

voordelen bij de GGD. De resultaten bij de GGD worden nog beschouwd op een 

mogelijke structurele doorwerking. Het betreft overigens geen grote bedragen. 

Verder is de verwachting dat de onderbesteding op de interregionale 

versterkingsgelden en het uitstellen van investeringen nog eenmalig doorwerkt in 

2011.  

De effecten van de uitkomsten 2010 op 2011 zullen in beeld worden gebracht in de 

1
e
 bestuursrapportage 2011. 
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Inmiddels zijn alle instrumenten voor een adequate bedrijfsvoering ontwikkeld en 

zijn de werkbegrotingen vanaf het begin van het jaar beschikbaar. Daardoor kan er in 

2011 meer precies worden gestuurd op de uitgaven. 

 

Voorstel bestemming resultaat 

Zoals gezegd is er sprake van overwegend incidentele effecten. Het Dagelijks 

Bestuur stelt voor om van het positief saldo een bedrag van € 500.000 aan de 

regiogemeenten ten goede te laten komen, en de overige € 700.000 te storten in de 

(nu nog negatieve) algemene reserve. 

Het DB wil op deze wijze versneld uitvoering geven aan het AB-besluit van 6 

december 2010. Het AB heeft zich toen voorgenomen in 2011 een positief 

rekeningsresultaat van € 500.000 te behalen, met de intentie dit bedrag te gebruiken 

ten behoeve van de regiogemeenten. Het DB is verheugd dit al in 2010 te kunnen 

voorstellen.  

Daarbij maakt het DB de volgende kanttekening. De algemene reserve van de VRK 

komt hiermee op € 548.000. In het jaarverslag wordt nog een aantal specifieke 

risico’s benoemd, waarvoor geen voorziening is getroffen. Een weerstandsvermogen 

van 5% van de begroting, zijnde circa € 3,8 miljoen, is door het AB als wenselijk 

weerstandsvermogen vastgesteld gezien het risicoprofiel van de VRK. Een lagere 

reserve maakt dat de VRK eerder een beroep zal moeten doen op de gemeenten als 

risico’s zich daadwerkelijk voordoen. 

 

Inzet extra middelen bedrijfsvoering 

Verschillende gemeenten hebben gevraagd om informatie over de wijze waarop de 

extra middelen van de gemeenten voor bedrijfsvoering worden ingezet. De middelen 

dienden, conform de financiële analyses, voor een bedrag van € 1 miljoen om de 

tekorten op de huisvestingsbudgetten te dekken. De overige middelen worden, 

overeenkomstig het advies van de accountant, structureel ingezet voor het verhogen 

van de capaciteit en kwaliteit bij met name de afdeling Financiën & Administraties, 

de afdeling ICT en bij de controlfunctie. Omdat in korte tijd een groot aantal 

financiële producten gereed moesten zijn is in de eerste helft van 2011 een deel van 

dit personeel extern ingehuurd, waaronder ook de interim directeur bedrijfsvoering. 

De ontvlechting van ICT Haarlem is complexer en duurt langer dan verwacht. De 

extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen worden betaald uit de ruimte die de 

extra middelen bieden, nu het nieuw aan te stellen personeel niet direct op 1 januari 

2011 in dienst is. 

 

Programmabegroting en menukaarten 

Voor een goede inrichting van de ondersteuning was een gemeentelijke bijdrage van 

€ 2,3 miljoen noodzakelijk, naast een bijdrage voor de GGD van € 0,6 miljoen. Van 

de gemeenten is voor 2011 daarom een extra bijdrage van € 2.9 miljoen gevraagd; 

€ 1.8 miljoen via de inwonerbijdrage en € 1.1 miljoen via de bijdrage lokale 

brandweerzorg (bestuursafspraken). 

 

Gegeven de bezuinigingsnoodzaak bij gemeenten is tegelijkertijd besloten dit bedrag 

via taakreductie in 2012 terug te verdienen. Hiervoor werd het proces van de 

menukaarten ingericht. Het AB gaf op van 6 december 2010 tevens opdracht om 

inzichtelijk te maken wat een scenario van bezuinigingen tot 12% van de 

gemeentelijke en inwonerbijdragen op basis van de begroting 2011 betekent.  

Met het inzichtelijk maken van het geheel aan mogelijke bezuinigingen, genoemd in 

de menukaarten, heeft het DB hieraan invulling gegeven. 
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Voor een nadere toelichting op de ontwerp-programmabegroting 2012 en de 

menukaarten verwijzen wij naar de notitie die bij deze documenten is gevoegd. 

 

Uit het proces van de menukaarten volgt het volgende advies van het DB over de 

ombuigingen: 

• in 2012 een ombuiging in te vullen van € 2,9 miljoen  

• dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle ‘groene’ menukaarten, 

waarbij € 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten en 

matrix p.m. zijn geraamd 

• een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel 

• deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de ‘groene’ menukaarten en 

daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze 

menukaarten. 

 

De ombuigingsdoelstelling in 2012 is € 2,9 miljoen. Om dit bedrag te kunnen 

realiseren is het nodig dat alle ‘groene’ maatregelen worden uitgevoerd. De ‘groene 

menukaarten tellen, incl. het overhead-effect, in 2012 op tot € 2,7 miljoen. Er zijn 

daarnaast menukaarten met een p.m. geraamde opbrengst. Deze dienen taakstellend 

in 2012 in ieder geval de resterende € 200.000 op te leveren.  

De menukaarten en matrix laten zien dat de ‘groene’ voorstellen een extra financieel 

effect hebben in 2013 en 2014. Dat maakt het mogelijk in 2013 en 2014 de 

genoemde € 600.000 aan ombuigingen te realiseren.  

Uiteraard zijn alle berekeningen van financiële effecten verbonden aan enige 

onzekerheid.  

 

Mochten gemeenten menen dat een hoger bedrag aan bezuinigingen wenselijk is, 

eventueel op termijn, dan dienen daartoe meer menukaarten te worden gekozen, waar 

bij men uitkomt bij maatregelen die het bestuur van de VRK risicovol acht (oranje) 

of ontraadt (rood). Het totale effect van de voorgestelde menukaarten komt 

structureel uiteindelijk uit op € 5.8 miljoen.  

Bij het vaststellen van ombuigingsdoelstellingen zal het bestuur overigens geen 

besluiten nemen over jaren die de huidige bestuursperiode van het bestuur van de 

VRK voorbij gaan.  

 

In de bedragen die genoemd worden in het voorstel tot ombuigingen is een bedrag 

aan overhead meegerekend. Uitgangspunt is dat de centrale overhead bij de VRK 

20% mag bedragen van de totale begroting van de VRK. Bezuinigingsmaatregelen 

op de overhead zijn in de systematiek daarom niet separaat benoemd in menukaarten. 

Bestuurlijk is afgesproken dat de norm van 20% behouden blijft, ook bij de dalende 

omvang van de begroting. Omdat het omlaag brengen van de overhead tijd vergt, 

stelt het bestuur voor het effect dat de ombuiging in 2012 heeft op de omvang van de 

overhead voor de helft in 2012 te realiseren, en voor de helft in 2013.  

Het financiële effect van het genoemde uitgangspunt is weergegeven in de matrix.  

 

Voor de inhoudelijke consequenties van het voorstel tot ombuigingen op de 

gemeentelijke bijdragen wordt verwezen naar de informatie in de menukaarten zelf. 

 

De voorgestelde maatregelen hebben noodzakelijkerwijs effect op het aantal 

formatieplaatsen binnen de VRK. Het bestuur heeft werkbehoud voor de 

medewerkers als uitgangspunt genomen. De directie zal zich inspannen om hier 

invulling aan te geven. 
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De voorgestelde maatregelen hebben ook gevolgen voor ca. 80 vrijwilligers. De 

maatregelen die ten koste gaan van de positie van de vrijwilligers acht het bestuur 

pijnlijk, gezien het grote belang van gemotiveerde vrijwilligers voor een veilig 

Kennemerland. De financiële situatie maakt het helaas onvermijdelijk om de 

betreffende menukaarten aan de gemeenten voor te leggen.  

 

 

Zienswijze voor 15 juni 2011 
Wij stellen hierbij uw gemeentebestuur in de gelegenheid uw zienswijze te geven 

over: 

- de ontwerp-programmabegroting 2012, in relatie tot de menukaarten 

- de menukaarten en het in deze brief genoemde voorstel voor ombuigingen 

- het ontwerp-jaarverslag 2010 en de bestemming van het resultaat. 

 

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 15 juni 2011. De begroting 

2012 kan dan op 18 juli 2011 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De 

uitkomsten van de discussie over de menukaarten zullen vervolgens in de 

programmabegroting 2012 worden verwerkt.  

Het jaarverslag 2010 zal in een extra AB-vergadering van 4 juli worden vastgesteld. 

Dit is nodig om voor 15 juli de noodzakelijke SiSa-verklaring in te leveren bij het 

CBS.  

 

Daar waar uw college behoefte heeft aan ondersteuning van de directie van de VRK 

bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet 

beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK u uiteraard van harte bij.  

 

Tot slot 
Met de extra middelen die de gemeenten de VRK in 2011 ter beschikking hebben 

gesteld is een goede basis gelegd om de bedrijfsvoering op een voldoende niveau te 

brengen. Dit niveau is tevens zeer efficiënt. Deze solide basis is van belang voor de 

ontwikkeling van de VRK die 24x7 paraat is om de veiligheid en gezondheid in onze 

regio te borgen en in actie te komen wanneer zich ergens in onze gemeenten een 

calamiteit of crisis voordoet.  

Ombuigingen op de taakuitvoering zijn nu een onvermijdelijk gegeven. Het bestuur 

gaat ervan uit samen met de gemeenten het niveau van veiligheid en gezondheid met 

een gezamenlijke inspanning op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden voor 

onze regio, waar de risico’s groter zijn dan gemiddeld in Nederland.  

 

 

Hoogachtend, 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

 

                                                                                            
 

Ing. A.F.M. Schippers    mr. B.B. Schneiders 

secretaris      voorzitter 



 

 

 

 

 

 

 

Herstel fout in brief financiële stukken VRK  

 

 

 

Geacht college, 

 

In de brief die u 15 april 2011 van ons heeft ontvangen, met de aanbieding van de 

financiële stukken van de VRK, is een fout geslopen. 

 

Op pagina 3 wordt onder het kopje ‘voorstel bestemming resultaat’ gesproken van 

een bedrag van € 700.000, te storten in de algemene reserve. 

Dit bedrag moet zijn € 836.000 (zie ook pagina 9 van het jaarverslag zelf). 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

 
Ing. A.F.M. Schippers MPA     

secretaris       

 
 

 

Aan de colleges van: 

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,  

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

 

19 april 2011 

MK/cn/ BS 2011-99969 

M.F. Kreuk 

023-5159 741 

mfkreuk@vrk.nl 

 

 

 

Bestuur 

 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  2 van 71 

 

 

Inhoudsopgave 

1. Voorwoord ................................................................................................................................ 4 

2. Algemeen beeld ......................................................................................................................... 7 

2.1 Verantwoordingsniveau ...............................................................................................................7 

2.2 Rekeningresultaat 2010................................................................................................................8 

2.3 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen....................................................................8 

2.3.1. Bestemming na bestuurlijke besluitvorming................................................................................9 

2.4 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage ...................................................10 

2.5 Vergelijking op hoofdlijnen oorzaken resultaat 2010 en 2009 ..................................................11 

2.6 Balanspositie ..............................................................................................................................12 

3. Programmaverantwoording .................................................................................................. 13 

3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg....................................................................................13 
3.1.1 Algemene Gezondheidszorg ........................................................................................... 13 
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg.................................................................................................... 15 
3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ........................................................................ 17 
3.1.4 Ambulancezorg............................................................................................................... 19 
3.1.5 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) ............................. 20 

3.2 Programma Regionale Brandweerzorg ......................................................................................22 
3.2.1 Regionale brandweerzorg ............................................................................................... 22 

3.3 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling ........................................................27 
3.3.1 Veiligheidsbureau ........................................................................................................... 27 
3.3.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) .............................. 29 
3.3.3 Gemeentelijke processen ................................................................................................ 29 
3.3.4 Politie.............................................................................................................................. 30 
3.3.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling.................................... 30 

3.4       Financiële middelen ..................................................................................................................32 
3.4.1  Incidentele baten en lasten.............................................................................................. 33 

3.5       Versterkingsgelden....................................................................................................................34 
3.5.1  Regionale versterking ..................................................................................................... 34 
3.5.2  Interregionale versterking ............................................................................................... 36 

4.  Weerstandsvermogen en risico’s........................................................................................... 38 

4.1 Risicomanagement .....................................................................................................................38 

4.2 Weerstandspositie ......................................................................................................................38 

4.3 Risicoprofiel...............................................................................................................................38 

4.4 Conclusie weerstandpositie........................................................................................................40 

5. Financiering ............................................................................................................................ 41 

5.1 Algemeen ...................................................................................................................................41 

5.2 Risicobeheer...............................................................................................................................41 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  3 van 71 

 

 

5.3 Leningenbeheer ..........................................................................................................................42 

6. Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 43 

6.1 Bedrijfsvoering algemeen ..........................................................................................................43 

6.2 Resultaat op ondersteunende afdelingen ....................................................................................43 
6.2.1 Facilitair Bedrijf (FB) ..................................................................................................... 43 
6.2.2 Holdingstaf ..................................................................................................................... 47 
6.2.3 Directie en Holdingstaf................................................................................................... 48 

7. Verbonden partijen ................................................................................................................ 50 

8. Jaarrekening 2010 .................................................................................................................. 51 

8.1 Grondslagen voor de jaarrekening 2010 ....................................................................................51 

8.2 Balans 2010................................................................................................................................52 

8.2.1 Toelichting op de balans ............................................................................................................53 

8.3 Exploitatierekening ....................................................................................................................60 

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2010..............................................................................61 

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2010 ............................................................................62 

Bijlage 3: Overzicht vaste activa ..........................................................................................................63 

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen ....................................................................................64 

Bijlage 5:  Overzicht reserves, voorzieningen en toekomstige verplichtingen .....................................66 

Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen ....................................................................................68 

Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant.....................................................................69 

Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA................................................................................71 
 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  4 van 71 

 

 

1. Voorwoord 

 

In dit jaarverslag 2010 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau verantwoording 

afgelegd. Dit houdt in dat op de programmaonderdelen Openbare Gezondheidszorg, Brandweerzorg en 

Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling een toelichting wordt gegeven. In de bestuursrapportages 2010 

nr. 1 (tot en met april 2009) en nr. 2 (tot en met augustus 2010) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de 

voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat. Met dit jaarverslag 

wordt 2010 beleidsmatig en financieel verantwoord. 

 

Eind 2009 werd geconstateerd dat de bedrijfsvoering nog niet op orde was en dat dit aanmerkelijke financiële 

en organisatorische risico’s impliceerde. Dat er op het gebied van de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) nog slagen gemaakt moesten worden, was bestuurlijk bekend, maar gezien de ernst van 

de financiële problematiek werd besloten tot extra inspanningen. Het Algemeen Bestuur besloot tot aanstelling 

van een interim directeur bedrijfsvoering. Ook werd besloten om de accountant schriftelijk te laten rapporteren 

over de voortgang op het gebied van het verbeteren van de bedrijfsvoering.  

 

De verschillende acties die uitgevoerd moeten worden om de bedrijfsvoering structureel gezond te maken 

zullen in 2011 zijn doorlopen en leiden tot een bedrijfsvoering die eind 2011 op orde is. Een van de conclusies 

van zowel Ernst & Young als Berenschot (validatierapport financiële analyses) is dat de bezetting van het 

Facilitair Bedrijf beduidend onder de gangbare normen is gebleven waardoor de bedrijfsvoering nog niet op 

het vereiste niveau is gekomen. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten de begroting daarom aan te passen; de 

gemeenten waren bereid tot een extra bijdrage om dit mogelijk te maken. 

 

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is onmiddellijk stevig de rem 

gezet op de uitgaven. Onder geen beding wilde de VRK 2010 met een negatief rekeningsresultaat afsluiten.  

De getroffen maatregelen waren o.a. 

• een eenmalige bezuinigingsopdrachten voor alle organisatie-onderdelen (benoemd bij de 2e 

bestuursrapportage) 

• uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder investeringen) 

• aanhouden van een vacaturestop. 

 

Al deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren zijn ingeschat. 

Verder is behoedzaam omgegaan met de (inter)regionale versterkingsgelden van het Rijk, waardoor ook op 

deze budgetten een onderschrijding is te zien.  

 

De VRK behoort door de voortvarendheid waarmee de organisatie zich heeft ontwikkeld, qua prestaties voor 

de burgers tot een van de toonaangevende veiligheidsregio’s in Nederland. De aandacht is er nu op gericht om 

ook de interne bedrijfsvoering naar een prestatieniveau te tillen dat zich laat meten met vergelijkbare 

overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat met de bestuurlijke norm van 20% overhead de VRK qua 

efficiency zich kan meten met de 25% meest efficiënt vergelijkbaar ingerichte organisaties.  

 

De financiële positie is een bijzonder punt van aandacht. De financiële resultaten in het recente verleden 

hebben geleid tot een laag weerstandniveau. Een veiligheidsregio kent het bijzondere risico van grootschalige 

calamiteiten waarbij een aanslag wordt gedaan op vermogen en reserves. Eerder is door het Algemeen Bestuur 

een wenselijk weerstandsniveau bepaald, aansluitend bij de risico’s van de organisatie. Op dit moment voldoet 

het weerstandsvermogen niet aan die norm. 

 

In 2010 is een aantal ontwikkelingen van invloed geweest op de organisatie:  

Dit voorwoord staat kort bij deze ontwikkelingen stil.  

 

Bedrijfsvoeringprocessen 

In het kader van de financiële analyses is een aantal centrale dossiers rond huisvesting, ICT en overhead 

diepgaand onderzocht. De conclusies zijn met de gemeenten gedeeld. Voorts is er extra ingezet op de 

ontwikkeling en ondersteuning van de begroting- en verantwoordingsproducten waardoor de cyclus in 2011 

volgens de vastgestelde bestuurlijke planning zal worden uitgevoerd. 
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Lopende trajecten als het invoeren van een nieuw functiewaarderingsysteem, het op orde krijgen van ICT, het 

ontwikkelen van beleid voor de informatievoorziening zijn voortgezet. 

 

Het doel om voor alle sectoren een werkbegroting 2010 gereed te hebben, is gerealiseerd. Daarmee is het voor 

de leidinggevenden mogelijk om maandelijks te rapporteren op basis van prestatie-indicatoren (waaronder 

formatie, bezetting, verloop, ziekteverzuim, verwacht budgetverloop). 

 

Economische recessie 

De regiogemeenten zullen de komende jaren minder inkomsten ontvangen, wat ook gevolgen voor de VRK zal 

hebben. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven flink te willen bezuinigen op de diverse Rijksmiddelen, en 

gelden er harde doelmatigheidsdoelen bij de Ambulancezorg. Gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars zijn de 

belangrijkste financiers van de VRK. Het bestuur heeft in 2010 besloten zich terdege voor te bereiden op de 

terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten De finale bestuurlijke keuzes die voortvloeien uit dit proces 

worden, gehoord de zienswijzen van de gemeenten, in juli 2011 gemaakt.  

 

Regionale en interregionale versterking 

In 2010 is het Versterkingsplan Kennemerland verder in de crisisbestrijdingsorganisatie geïntegreerd. De 

projecten waarbij sprake is van een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden onder verantwoordelijkheid 

van de coördinerend gemeentesecretaris uitgevoerd. Hiervoor is vanuit de versterkingsgelden een budget 

beschikbaar. Voor de politie Kennemerland geldt eenzelfde methodiek. Voor de uitvoering van deze regionale 

versterkingsprojecten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een structureel 

bedrag van € 5 miljoen aan de VRK beschikbaar gesteld. Dit bedrag is naar de programma’s gebudgetteerd. 

 

De interregionale versterking met de regio Amsterdam-Amstelland - programma ‘De Arend’ – is in 2010 

verder ontwikkeld. De uitvoering vindt plaats op basis van het bestuurlijk vastgestelde plan ‘De krachten 

gebundeld’, waarvoor beide regio’s een gezamenlijk bedrag van € 2,5 miljoen (structureel) ontvangen. Bij de 

interregionale samenwerking wordt met name ingezoomd op onderwerpen waarbij er effectiever en efficiënter 

kan worden samengewerkt.  

 

Regionalisering van de brandweer 

Binnen het in 2008 gestarte traject van regionalisering van de brandweer is een aantal fasen te onderscheiden. 

Na de overdracht van personeel in juli 2008, is met de overdracht van het gemeentelijk materieel en materiaal 

aan de VRK op 1 april 2009 de tweede fase van de regionalisering afgerond. De derde fase betreft de 

overdracht van het onroerend goed. Nut, noodzaak en planning van deze fase zal de komende jaren worden 

verkend. 

 

Om de brandweerorganisatie verder in te richten zijn in 2010 de afdelingen Proactie & Preventie en Preparatie 

& Nazorg gereorganiseerd om zo op regionale basis te kunnen werken. De overgang van drie districten naar 

twee districten is voorbereid, als een manier om efficiënter te kunnen werken. De overgang naar twee 

districten krijgt begin 2011 zijn beslag. 

 

 

Versterking witte kolom 

Binnen GGD Kennemerland heeft 2010 vooral in het teken gestaan van versterking van de ‘witte kolom’ op 

het gebied van bedrijfsvoering. De financiële analyses die nodig waren om de bedrijfsvoering op orde te 

krijgen betroffen een aantal zaken op het gebied van de GGD. Er is via de extra inzet, ook van gemeenten in 

de regio, meer helderheid ontstaan op een aantal gebieden, te weten de ‘plus’subsidies van Haarlem, de 

financiering JGZ 0-4, huisvesting en het verschil in inwonerbijdragen in de regio. Ook is ingezet op de 

verbeterslag rond de productbegroting. Ook het nader analyseren van het ontstaan van het tekort op de 

jaarrekening 2009 door het niet aanleggen van een reservering voor teruglopende tarieven bij de meldkamer 

ambulancezorg was een belangrijk aandachtspunt.  
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Overige ontwikkelingen 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s is een nieuwe – op deze wet gebaseerde 

– gemeenschappelijke regeling voorbereid en door de regiogemeenten in besluitvorming gebracht. De 

besluitvorming in de regiogemeenten was eind 2010 nog niet voltooid, hoewel de wet op 1 oktober 2010 in 

werking is getreden. 

 
De VRK zal zich in 2011 verder ontwikkelen als de professionele organisatie op het gebied van veiligheid en 

gezondheid voor de burgers in Kennemerland, waarbij de kernwaarden professionaliteit, betrouwbaarheid, 

collegialiteit en klantgerichtheid voorop staan. De daarvoor vastgestelde financiële kaders en het financieel 

perspectief voor de jaren vanaf 2011 zijn uitdagend en zullen nauwlettend en kritisch worden bewaakt.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de  

Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

 

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

ing. A.F.M. Schippers MPA  mr. B.B. Schneiders  
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2. Algemeen beeld 

 

2.1 Verantwoordingsniveau 

 

In de jaarrekening 2010 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de 

totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, en Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling in deze 

jaarrekening een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting, die in hoofdstuk 3 is opgenomen, is 

onderverdeeld naar sectoren. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten 

die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden in paragraaf 3.4 ‘Financiële middelen’ verantwoord.  

 

Balansposities 

In het kader van het proces om de bedrijfsvoering verder op orde te brengen is ’met de stofkam’ door alle 

balansposities heengegaan en zijn risico’s geïnventariseerd. Het recente verleden heeft geleerd dat een 

kritische blik hierop noodzakelijk is om onaangename verrassingen in volgende boekjaren te voorkomen. Dit 

heeft er toe geleid dat een aantal reserveringen is vrijgevallen. Anderzijds is ook geconstateerd dat er risico’s 

bestaan die in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.  
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2.2 Rekeningresultaat 2010 

 

 
 

2.3 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen 

 

Resultaat 

Door het verder op orde komen van de bedrijfsvoering en het treffen van een aantal zeer stevige incidentele 

maatregelen is de VRK er uiteindelijk in geslaagd om 2010 af te sluiten met een positief resultaat van € 1,3 

miljoen. Dit resultaat is grotendeels incidenteel. De uitkomst is gunstiger dan bij 2
e
 bestuursrapportage als 

verwachting kon worden uitgesproken. Dit is als volgt te verklaren. 

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is onmiddellijk stevig de rem 

gezet op de uitgaven. Onder geen beding wilde de VRK 2010 met een negatief rekeningsresultaat afsluiten. 

De getroffen maatregelen waren o.a. 

• een eenmalige bezuinigingsopdrachten voor alle organisatie-onderdelen (benoemd bij de 2
e
 

bestuursrapportage) 

• uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder investeringen) 

• aanhouden van een vacaturestop. 

Al deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren zijn ingeschat. 

 

Verder is behoedzaam omgegaan met de (inter)regionale versterkingsgelden van het Rijk. In de 2
e
 

bestuursrapportage is over het financieel resultaat hiervan geen verwachting uitgesproken, omdat het effect 

nog niet te berekenen was. Uit de jaarrekening blijkt dat uiteindelijke sprake is van een onderschrijding van  

€ 0,67 miljoen. Achteraf gezien is het aanhouden van deze marge overbodig gebleken.  

 

De overige resultaten hebben betrekking op incidentele baten en lasten en enkele voordelen bij de GGD. De 

resultaten bij de GGD worden nog beschouwd op een mogelijke structurele doorwerking. Het betreft 

overigens geen grote bedragen. Verder is de verwachting dat de onderbesteding op de interregionale 

versterkingsgelden en het uitstellen van investeringen nog eenmalig doorwerkt in 2011.  

De effecten van de uitkomsten 2010 op 2011 zullen in beeld worden gebracht in de 1
e
 bestuursrapportage 

2011. 

 

Resultatenrekening Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo 
Resultaten per programma: 
Programma Openbare Gezondheidszorg 31.724 31.960 236 24.994 24.784 -210 24.842 24.790 -52 26.401 26.745 345 
Programma Brandweerzorg 42.706 41.070 -1.636 38.060 38.060 0 38.022 37.755 -267 39.930 40.104 174 
Programma Multidisciplinaire Opschaling 7.345 7.062 -283 8.615 8.615 0 8.554 8.615 61 7.181 7.772 591 

Totaal programma's 81.775 80.092 -1.683 71.669 71.459 -210 71.418 71.160 -258 73.511 74.622 1.110 
Overige resultaten: 
Financiele middelen 3183 777 -2.406 3.459 3.459 0 5.341 5.989 648 3.855 5.403 1.548 
Incidentele baten en lasten 0 0 -1.393 0 0 0 600 0 -600 2.079 757 -1.322 
Totaal overige resultaten 3183 777 -3.799 3.459 3.459 0 5.941 5.989 48 5.934 6.160 226 
Resultaat voor bestemming 84.958 80.869 -5.482 75.128 74.918 -210 77.359 77.149 -210 79.445 80.782 1.336 

Reservering 2008 t.b.v. de inrichting van de 

organisatie (besluit jaarrekening 2008) 636 

Reservering 2008 m.b.t. de Territoriale 

Congruentie (besluit bij jaarrekening 2009) 275 
Bestemmingsreserve ziekteverlof (besluit  

jaarrekening 2009) 34 
Bestemmingsreserve wachtgeld tijdelijk 

personeel (besluit jaarrekening 2009) 81 
Resultaat na bestemming -4.456 -210 -210 1.336 
Bestuurlijke besluitvorming: 
Uitkering aan regio gemeenten -500 
Toevoeging algemene reserve -836 
Resultaat na bestuurlijke besluitvorming 0 

Rekening 2009 
(Bedragen x €1000) 

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010 
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Inmiddels zijn alle instrumenten voor een adequate bedrijfsvoering ontwikkeld en zijn de werkbegrotingen 

vanaf het begin van het jaar beschikbaar. Daardoor kan er in 2011 meer precies worden gestuurd op de 

uitgaven. 

 

Bestemming resultaat 

Zoals gezegd is er sprake van overwegend incidentele effecten. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het 

positieve saldo een bedrag van € 500.000 aan de regiogemeenten ten goede te laten komen en het resterende 

resultaat ad. € 836.000 toe te voegen aan de algemene reserve die daarmee van € 288.000 negatief weer  

€ 548.000 positief wordt.  

Het Dagelijks Bestuur wil op deze wijze versneld uitvoering geven aan het besluit van het Algemeen Bestuur 

van 6 december 2010. Het Algemeen Bestuur heeft zich toen voorgenomen in 2011 een positief 

rekeningsresultaat van € 500.000 te behalen, met de intentie dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de 

regiogemeenten. Het Dagelijks Bestuur is verheugd dit al in 2010 te kunnen voorstellen.  

Daarbij maakt het Dagelijks Bestuur de volgende kanttekening. De algemene reserve van de VRK komt op  

€ 548.000. In het jaarverslag worden nog een aantal specifieke risico’s benoemd, waarvoor geen voorziening 

is getroffen. Een weerstandsvermogen van 5% van de begroting, zijnde circa € 3,8 miljoen, is door het 

Algemeen Bestuur als wenselijk weerstandsvermogen vastgesteld gezien het risicoprofiel van de VRK. Een 

lagere reserve maakt dat de VRK eerder een beroep zal moeten doen op de gemeenten als risico’s zich 

daadwerkelijk voordoen. 

 

Programmaresultaten 

Voor inzicht in de resultaten van de programma’s wordt verwezen naar hoofdstuk 3. In paragraaf 3.4 

‘Financiële middelen’ worden uitgaven verantwoord die niet rechtstreeks aan een programma gerelateerd zijn 

zoals (nog) niet aan programma’s toegekende BDUR middelen, financieringsresultaten, resultaten op 

overhead, incidentele baten en lasten en nagekomen resultaten voorgaande boekjaren. 

 

Overige resultaten 

In paragraaf 3.5 wordt een totaalbeeld gegeven van inzet van de specifieke BDUR-middelen, de zogenaamde 

regionale en interregionale versterkingsgelden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en 

het risicoprofiel van de VRK. Hoofdstuk 5 bevat de financieringsparagraaf. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op 

de achtergronden van de resultaten van het Facilitair Bedrijf (FB), directie en Holdingstaf. 

 
 

2.3.1. Bestemming na bestuurlijke besluitvorming 

 

Uitkering aan regiogemeenten 

Ingevolge bestuurlijke afspraken € 500.000 uit te keren aan regiogemeenten. 

 

Toevoeging aan algemene reserve 

Toe te voegen aan de algemene reserve het resterende resultaat ad. € 836.000 
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2.4 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage 
 

Bedragen * € 1000

Analyse resultaat jaarrekening 2010 tov 2e Berap 

Voordelige verschillen:

Programma Openbare Gezondheidszorg (zie 3.1.3) 448

Programma Regionale Brandweerzorg (zie 3.2.1) 441

Programma Alarmering en Muldisciplinaire Opschaling (zie 3.3.5) 365

(530-165 gemeentelijke processen begroot op financiele middelen=365)

Facilitair Bedrijf en Huisvesting (zie 6.2.1) 487

Interregionale versterking (zie 3.5.2) 671

Financieringsresultaat (zie 3.4) 110

Subtotaal: 2.522

Nadelige verschillen:

Incidentele baten en lasten (zie 3.4.1) -721

Financiële middelen (zie 3.4) -255

(-420-165= -255 zie Programma Alarmering en Multi disciplinaire Opschaling)

Subtotaal: -976

Verschil op rekeningsaldo: 1.546

Saldo begroting 2010: -210

Saldo jaarrekening 2010: 1.336  
 

In bovenstaande tabel worden de uiteindelijke resultaten vergeleken met de prognose van de resultaten uit de 

2
e
 bestuursrapportage 2010. Voor een gedetailleerde analyse van de verschillen wordt verwezen naar de 

desbetreffende hoofdstukken en paragrafen.  
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2.5 Vergelijking op hoofdlijnen oorzaken resultaat 2010 en 2009 

 

Waar in 2010 sprake is van een positief resultaat voor winstbestemming van € 1,34 miljoen, was in 2009 

sprake van een negatief resultaat van € 5,48 miljoen. Het verschil van 2009 naar 2010 bedraagt € 6,82 miljoen.  

 

Onderstaand de globale analyse van de verschillen. Deze zijn ingedeeld in: 

a. Incidentele voor- en nadelen 2009 

b. Incidentele voor- en nadelen 2010 

c. Belangrijke structurele voor- en nadelen 2010 t.o.v. 2009 

 

a. Incidentele voor- en nadelen 2009 (x € 1.000) 

- Incidentele kosten personele aangelegenheden 460 

- Inrichtings- en verhuiskosten MICK 320 

- Nacalculatie Meldkamer Ambulance 620 

- Correctie vordering 2008 1.210 

 

b. Incidentele voor- en nadelen 2010 (x € 1.000) 

- Afrekening huur 2009 - 275 

- Afloopkosten Poldercrash -150 

- Afboeken vorderingen (2
e
 Berap) -190 

- Vorming Voorziening groot onderhoud Zijlweg -655 

- Vorming Voorziening wachtgeldverplichtingen -311 

 

c. Belangrijke (structurele) voor- en nadelen 2010 t.o.v. 2009 (x € 1.000) 

-1. Gemeentelijke bijdragen  4.460 

-2. BDUR-bijdrage 1.000 

-3. Salarissen, toelagen e.d.  - 1.840 

-4. Inhuur personeel derden 2.380 

-5. Kapitaallasten - 810 

-6. Vergoeding vrijwilligers  600 

 

 

Ad c. 

1. Verhoging n.a.v. 2
e
. Berap, harmonisatie inwonerbijdrage OGZ, pluspakket en loonontwikkeling.  

2. De BDUR bijdrage is als gevolg van de wet Veiligheidsregio’s opgehoogd. 

4. Inhuur derden is verdergaand beperkt. 

5. Als gevolg van de 2
e
 fase regionalisering is in 2009 voor een aantal gemeenten een halfjaar kapitaallasten 

    geboekt. 
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2.6 Balanspositie 

 
Balans per 31 december 2010

Bedragen* € 1.000

ACTIVA 31-12-2010 31-12-2009 PASSIVA 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa Eigen vermogen

Immateriële vaste activa Algemene reserve -288 1.614

Materiële vaste activa

Egalisatiereserves 40 40

Materiële vaste activa met economisch nut Bestemmingsreserve Zijlweg 200 0 2.553

Bedrijfsgebouwen 7.225 7.219 Overige bestemmingsreserves 116 867

Vervoermiddelen 10.834 11.247

Vervoermiddelen in ontwikkeling 427 0 Totaal reserves -133 5.074

Machines, apparaten en installaties 3.399 3.758

Overig 2.018 2.318 Saldo Jaarrekening 1.336 -5.482

Totaal vaste activa 23.902 24.542

Financiële vaste activa Totaal eigen vermogen 1.203 -408

Bijdrage aan activa in eigendom derden 2.447 2.553

Effecten

Overige leningen

Totaal financiele activa 2.447 2.553

Voorzieningen 2.342 2.504

Totaal voorzieningen 2.342 2.504

Vlottende activa

Voorraad 2 7 Langlopende schulden

Onderhanden werk 0 0

Totaal Vlottende activa 2 7 Langlopende leningen 23.384 24.459

Totaal langlopende schulden 23.384 24.459

Vorderingen Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen Leningen o/g looptijd < 1 jaar 1.075 1.075

Rekening courant niet financiële instellingen

Overige vorderingen 4.696 11.107 Schulden aan het Concern

Overige uitzettingen Schulden aan openbare lichamen 2.880 3.325

Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr 4.696 11.107 Transitoria overig 7.508 9.448

Transitoria overig 3.439 3.698 Overige schulden 2.249 4.765

Overlopende activa 3.439 3.698

Liquide middelen 6.156 3.263 Totaal vlottende passiva 13.713 18.613

Totaal ACTIVA 40.642 45.169 Totaal PASSIVA 40.642 45.169

 
 

Voor een overzicht van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 Kredieten en investeringen.



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  13 van 71 

 

 

3. Programmaverantwoording 

 

3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg 

 

Binnen dit programma worden de volgende sectoren onderscheiden: 

• Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 

• Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

• Ambulancezorg 

• GHOR 

 

Openbare gezondheidszorg

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Openbare gezondheidszorg 16.789 16.579 210 16.707 16.579 128 16.785 17.106 -320

Regionale Ambulancezorg 5.823 5.823 0 5.823 5.823 0 7.270 7.270 0

GHOR 2.382 2.382 0 2.312 2.388 -76 2.346 2.370 -25

Totaal programma OGZ 24.994 24.784 210 24.842 24.790 52 26.401 26.745 -345

(Bedragen x €1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

De bedragen in de kolom rekening zijn inclusief de uitgaven en inkomsten uit projecten. Deze uitgaven en 

inkomsten waren niet als zodanig in de begroting opgenomen. 

3.1.1 Algemene Gezondheidszorg  

Algemeen 

Op 1 december 2008 is de Wet Publieke Gezondheid (WPG) in werking getreden. Deze wet vervangt de 

quarantainewet, de infectieziektewet en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en vormt de 

wettelijke basis voor de taakuitoefening van de GGD. 

 

Wettelijke taken 

GGD Kennemerland draagt de verantwoordelijkheid voor de quarantainetaak op Schiphol. In 2009 is een 

breed samengestelde werkgroep gestart met als opdracht een draaiboek WPG voor de luchthaven Schiphol te 

maken. Alle belangrijke partijen zoals Schiphol en Airport Medical Services (AMS) hebben hieraan hun 

bijdrage geleverd. In 2010 is het definitieve draaiboek gereed gekomen.  

 

GGD Kennemerland heeft adviezen uitgebracht over de gezondheidsaspecten luchtverontreiniging terrein Tata 

Steel. GGD Kennemerland heeft in een breed samengestelde klankbordgroep geparticipeerd, die het door de 

minister aan het RIVM opgedragen onderzoek heeft begeleid.  

 

In 2010 is het onderzoek onder scholieren (E-MOVO) in de regio uitgevoerd. Gezondheidsbevordering heeft 

zich bezig gehouden met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van preventieprogramma’s gericht op 

leefstijlverandering van de gehele bevolking op het gebied van genotmiddelen, voeding en beweging, 

psychische gezondheid, seksualiteit, mondgezondheid en opvoedondersteuning. Er zijn interactieve 

bijeenkomsten georganiseerd voor collega’s binnen de gemeenten op het gebied van de psychische gezondheid 

en voeding en beweging. Gemeenten zijn gevraagd en ongevraagd geadviseerd over thema’s op het gebied van 

de publieke gezondheidszorg. 

 

Markttaken en overige taken 

In 2010 stabiliseerde het aantal bezoekers van de reizigersspreekuren. Het contract dat GGD Nederland heeft 

gesloten voor 2010 met een koepel van verzekeraars was duidelijk gunstiger dan het jaar daarvoor. Het is in 

het belang van GGD’en dat een sterkere (markt)positie wordt verworven door contracten met zorgverzekeraars 

af te sluiten. De verwachting is dat er een toename van het aantal bezoekers zal gaan ontstaan. Voor GGD 

Kennemerland is het noodzakelijk om reizigersspreekuren te organiseren omdat het RIVM eisen stelt aan de 

deskundigheid van de artsen infectieziektebestrijding voor het uitvoeren van de quarantainefunctie op 

Schiphol. 
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Binnen de technische hygiënezorg (THZ) is de GGD gestart met een nieuwe taak, de inspecties van de 

gastouderopvang locaties. In de zomer van 2010 zijn de landelijke beoordelingskaders vastgesteld. De 

uitvoering van deze taak kwam daardoor laat in het jaar op gang. Een deel van de geplande inspecties zal in 

2011 worden uitgevoerd. 

 

Op het gebied van de seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) is in 2010 met Rijkssubsidie een doorstart 

gemaakt met het ‘’Sense’ project.  

 

Met subsidie van de gemeente Haarlem zijn de uitvoering van het casemanagement en crisisinterventie voor 

de Wet Tijdelijk Huisverbod in de regio ter hand genomen. GGD Kennemerland voert deze taak uit tot medio 

2011. In 2010 heeft de GGD geoffreerd aan de gemeente Haarlem voor het Advies- en Steunpunt Huiselijk 

Geweld (ASHG). Met subsidie van de gemeente Haarlem is in 2010 een start gemaakt met de Brede Centrale 

Toegang (BCT). 

 
Programmadoelstelling 2010 

• Infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en SOA/aids bestrijding. Het doel is het voorkomen 

van epidemieën.  

• Bevorderen technisch hygiënezorg. Hieronder vallen o.a. de inspecties van de kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen, gastouderbureaus, grootkeukens en evenementen.  

• Medische Milieukunde (MMK): voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van 

een verontreinigd leefmilieu.  

• Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en hiermee een bijdrage 

leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid.  

• Gezondheidsbevordering (GB): bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking 

in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal 

economische status (SES) en ouderen.  

• Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering: adviseren van gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid 

en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en 

regionaal niveau.  

 

Programmaverantwoording 2010  

• De regio heeft in 2010 te maken gehad met enkele bijzondere infectieziekte-uitbraken met name  

uitbraken van legionella en salmonella. 

• De samenwerking op provinciaal niveau op het gebied van de tuberculosebestrijding is onderzocht. 

Door kwaliteitseisen op het gebied van de bijzondere handelingen in relatie tot het aantal patiënten, is 

schaalvergroting onontkoombaar. De GGD’en in Noord-Holland en Flevoland zullen komende jaren 

nauwer met elkaar gaan samenwerken. 

• De SOA-poli voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal bezoekers is in 2010 weer gestegen en 

bedraagt nu ongeveer 2600. 

• In 2010 is gestart met de inspecties van gastoudergezinnen. Een deel van de inspecties zal in 2011 

worden uitgevoerd. De taak ‘’ship-sanitation ‘’is een vast onderdeel geworden van het takenpakket. 

• De MMK heeft deelgenomen in een breed samengestelde werkgroep, die is ingesteld door de Minister 

van VWS, over de gewenste gezondheidsonderzoeken rond Tata Steel. De MMK is een project 

‘’binnenmilieu op scholen’’ gestart 

• De epidemiologie heeft als een van de belangrijkste activiteiten het E-MOVO onderzoek uitgevoerd, 

een onderzoek onder leerlingen van middelbare scholen. 

• De GGD heeft met gerichte subsidies tal van projecten op het gebied van gezondheidsbevordering 

binnen gemeenten kunnen uitvoeren: zoals ‘’De gezonde school en genotmiddelen’’, ‘’Alcohol een 

ander verhaal’’, ‘’Loving you, loving me’’. 
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3.1.2 Jeugdgezondheidszorg 

Programmadoelstelling 2010 

Jeugdgezondheidszorg heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, 

geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders/verzorgers bij het 

opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven 

van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding. Achterliggend doel is bevorderen dat jongeren, passend 

bij hun aanleg en persoonlijke ontwikkeling, op volwassen leeftijd zelfredzaam kunnen deelnemen aan de 

samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling. 

 

Programmaverantwoording 2010 

Het verslagjaar 2010 stond voor jeugdgezondheidszorg in het teken van diverse (door)ontwikkelingen. In het 

werkplan 2010 waren acht beleidspeerpunten opgenomen.  

1. De bedrijfsvoering op orde: alle kinderen in beeld 

2. Digitaal dossier JGZ en verwijsindex 

3. Zorgcoördinatie 

4. Centra voor Jeugd en Gezin 

5. HKZ certificaat 

6. Integrale JGZ 

7. JGZ als kenniscentrum 

8. HPV vaccinatie campagne 

 

Ad 1. De uniformering van de uitvoering van JGZ 4-19 heeft in het schooljaar 2009-2010 gestalte gekregen. In 

2010 is een evaluatie onder de medewerkers gehouden; aanbevelingen worden door een expertteam verwerkt. 

Om alle kinderen die in de veiligheidsregio wonen beter in beeld te krijgen en te houden heeft JGZ een basis 

voor een centrale planning in 2010 gelegd.  

 

Ad 2. Sinds september 2010 werkt JGZ met het digitaal dossier JGZ. De aanbesteding van het digitale dossier 

JGZ heeft in 2009 meer tijd in beslag genomen dan voorzien. In 2010 zijn alle medewerkers geschoold in het 

gebruik van het digitale dossier. Deze ingrijpende digitalisering en verandering in werkwijze heeft geleid tot 

productieverlies. Om dit productieverlies te compenseren is extra (veelal door tijdelijke inhuur) personeel 

ingezet. In 2009 is de verwijsindex geïmplementeerd in de districten Noord en Midden, 2010 is het eerste 

volledige jaar waarin hiermee gewerkt is. De verwijsindex bevordert vroegtijdige en onderling afgestemde 

hulpverlening aan jeugdigen waar zorgen om zijn.  

 

Ad 3. Zorgcoördinatie binnen JGZ 0 -19 houdt in:  

- risicokinderen kennen 

- weten welke risico’s er spelen bij welke kinderen 

- op de hoogte zijn welke hulp er door andere instanties ingezet is 

- contact onderhouden met instellingen die hulp verlenen 

- en zorgen voor afstemming.  

Met andere woorden: ervoor zorgen dat er geen kinderen buiten de boot vallen en dat alle betrokkenen weten 

wie wat doet. Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij zorgcoördinatie. In 2010 is met meerdere 

gemeenten hierover een convenant afgesloten. Zorgcoördinatie maakt, tot op zekere hoogte, onderdeel uit van 

het basistakenpakket.  

 

Ad 4. In Kennemerland functioneerden in 2010 vijf Centra voor Jeugd en Gezin, waar ouders en jeugdigen 

terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. JGZ is in alle gemeenten intensief betrokken bij de 

realisatie van deze centra, door deelname in diverse werk- en stuurgroepen en door de bemensing van de 

frontoffices. Meerdere overeenkomsten zijn getekend om de samenwerking in de backoffice te verbeteren. 

 

Ad 5. Door de vele ontwikkelingen is de HKZ certificering die gepland stond voor 2010 getemporiseerd. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2010 is een 

kwaliteitsmedewerker aangesteld die veel voorwerk heeft gedaan in de aanloop naar het certificeringtraject in 

2011.  
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Ad 6. De verdere ontwikkeling van een integrale JGZ is in 2010 alleen in district Zuid aan de orde geweest. 

Door scholing is een wisselende inzet van medewerkers voor 0-4- of 4-19-jarigen mogelijk geworden.  

 

Ad 7. Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor 

de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt extra inspanning en 

begeleiding.  

 

Ad 8. De inhaalcampagne HPV, die gepland stond in het najaar 2009 en was opgeschort in verband met de 

inentingscampagne voor de nieuwe griep H1N1, is in het tweede kwartaal van 2010 uitgevoerd. De kosten 

voor de campagne kunnen geheel uit de vaccinatie-inkomsten worden gedekt.  

 

Ondanks het feit dat er door de medewerkers in 2010 hard is gewerkt en de organisatie op een flink aantal 

terreinen vooruitgang heeft geboekt zijn niet alle genoemde speerpunten van beleid volledig gerealiseerd. 

Daarvoor zijn de volgende redenen: 

- De omgeving is sterk veranderd; 

- Gemeenten maken meer werk van lokaal gezondheidsbeleid en vragen veel van JGZ. Gemeenten 

zijn ambitieuzer, bewuster en stellen daardoor meer eisen; 

- Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen 

voor de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt veel 

inspanning en begeleiding; 

- En er wordt een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van samenwerkingsafspraken met 

gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op het gebied van de 

Centra voor Jeugd en Gezin, het werken met de verwijsindex en zorgcoördinatie. 

 

JGZ heeft in 2010 bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in 

Kennemerland. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd: 

- Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen; 

- Het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico’s, opvoedings- en psychosociale 

problemen 

- Het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling 

- Het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing; een 

gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele 

ontwikkeling en opvoedingssituatie  

- Door vroegtijdige signalering tijdig starten met de aanpak van de problemen en bijdragen aan een 

sluitende ketenaanpak. 
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3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ 

 

Baten en lasten Openbare Gezondheidszorg 

Algemene gezondheidszorg

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

AGZ te bestemmen 181 0 181 461 0 461 0 0 0

Infectieziekte bestrijding Alg 548 82 466 567 82 485 624 223 401

TBC-bestrijding 265 14 251 265 14 251 386 10 376

Technische hygiënezorg 742 370 372 742 370 372 842 580 262

SOA-Aids 271 140 131 271 140 131 297 132 165

Reizigers vaccinaties 910 886 24 910 886 24 885 860 24

Vangnet & Advies 2.010 2.010 0 2.046 2.010 36 2.026 1.829 197

Forensische geneeskunde 342 342 0 268 342 -74 274 364 -90

Sociaal Medische Advisering 218 180 38 218 180 38 218 182 36

Beleidsadviezen 496 7 489 496 7 489 490 10 480

Epidemiologie 431 0 431 431 0 431 427 1 426

Gezondh.Bevordering&Preventie 576 44 532 595 44 551 569 46 523

Medische Milieukunde 245 0 245 245 0 245 303 21 282

Cursussen GGD 254 254 0 254 254 0 251 260 -8

Producten AGZ 7.489 4.329 3.160 7.769 4.329 3.440 7.591 4.518 3.073

Projecten AGZ 0 0 0 -246 0 -246 789 960 -171

Totaal  AGZ 7.489 4.329 3.160 7.523 4.329 3.194 8.380 5.478 2.902

Jeugdgezondheidszorg

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Basistakenpakket uniform 0-4 2.224 2.088 136 2.224 2.088 136 2.193 2.193 0

Basistakenpakket maatwerk 0-4 326 314 12 326 314 12 326 317 9

Basistakenpakket uniform 4-19 4.244 265 3.979 4.244 265 3.979 4.071 263 3.808

Plusproducten JGZ 626 627 -1 626 627 -1 557 554 3

DDJGZ 1.880 1.880 0 1.880 1.880 0 1.037 1.037 0

Producten JGZ 9.300 5.174 4.126 9.300 5.174 4.126 8.185 4.365 3.820

Projecten JGZ 0 0 0 -116 0 -116 221 321 -100

Totaal producten JGZ 9.300 5.174 4.126 9.184 5.174 4.010 8.405 4.685 3.720

Dekking OGZ 0 7.076 -7.076 0 7.076 -7.076 0 6.942 -6.942

Totaal openbare gezondheidszorg 16.789 16.579 210 16.707 16.579 128 16.785 17.106 -320

Rekening 2010

(Bedragen x €1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

Pr begroting 2010 Begroting 2010

 
 

Resultaattoelichting AGZ 

Het resultaat AGZ bedraagt, ten opzichte van de begroting, € 292.000 positief. Hierbij spelen de stelpost “nog 

te bestemmen middelen” (€ 461.000) en de niet geraamde projectresultaten AGZ (€ 171.000) een belangrijke 

rol. Wanneer deze worden geëlimineerd resteert een nadelig saldo van ruim € 340.000. Dit bedrag wordt 

voornamelijk veroorzaakt door resultaten op de onderdelen van Infectiebestrijding.  

 

De belangrijkste afwijkingen zijn: 

- werkelijke loonschalen wijken € 138.000 af van begrote schalen. 

- GGD’en in Nederland zijn in 2010 gestart met de inspecties van gastoudergezinnen. De kaders van de 

inspecties zijn veranderd en laat in het land bekend gemaakt. De aanmelding van gastoudergezinnen heeft 

vertraging opgelopen, waardoor er minder inspecties zijn uitgevoerd dan gepland. Dit heeft geresulteerd in een 

lagere inkomstengroei dan verwacht terwijl de capaciteit op het verwachte volume was gebaseerd. Het nadeel 

hierdoor bedraagt € 170.000. De organisatiekosten van Infectieziektebestrijding zijn op basis van de 

gerealiseerde capaciteitsinzet verdeeld over de verschillende producten, wat heeft geresulteerd in saldi op de 

producten IZB-algemeen, TBC, SOA en THZ. 

 

De taak medische milieukunde wordt door GGD medewerkers uitgevoerd. Landelijk is er een tweede lijn voor 

zeer specialistische medische milieukundige vraagstukken. Voor GGD Kennemerland is, samen met de andere 

GGD’en in Noord-Holland en Flevoland, de tweede lijn ondergebracht bij de GGD Amsterdam. Dit is nooit in 

de begroting als specifieke productkosten opgenomen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 37.000 

op dit product. 
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Taakstelling 2010 

Binnen alle programma’s hebben in 2010 taakstellingen gegolden: de taakstelling van € 320.000 voor AGZ is 

conform de 2
e
 bestuursrapportage voor een bedrag van € 320.000 op de volgende wijze in de budgetten 

verwerkt:  

 

Resultaat vaccinatie campagne nieuwe griep H1N1. €171.000 

Resultaat forensische geneeskunde   €  74.000 

Besparing op kosten Zorgopleiding 2
e
 tranche  €  75.000 

       €320.000  

Resultaattoelichting JGZ 

Het totale positieve saldo op de sector JGZ is € 290.000. Dit resultaat is het saldo van resultaten op producten 

en afdelingen. Dit resultaat is vrijwel geheel ontstaan door getemporiseerde invulling van de formatie als 

reactie op structureel productieverlies en scholingsuren voortkomende uit de invoering van het Digitaal dossier 

JGZ. Deze temporisering is deels van invloed geweest op de productie van de sector jeugdgezondheidszorg. 

Op managementniveau is in 2010 één vacature niet ingevuld.  

 

Taakstelling 2010  

Ook JGZ had een ombuigingstaakstelling. De voorgestelde taakstelling voor JGZ is, conform gemeld in de 

tweede bestuursrapportage, voor een bedrag van € 200.000 verwerkt. Een bedrag van €100.000 euro heeft 

invloed op begroting van verschillende teams. Eenzelfde bedrag is begroot en gerealiseerd uit exploitatie saldo 

HPV campagne.  

 

Basistakenpakket uniform 0-4 

Het resultaat op het product BTP uniform 0-4 is nul. Het tekort was begroot op € 136.000. Het begrote tekort 

is opgelost door hogere inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma en een verhoogde bijdrage van de 

gemeente Haarlemmermeer in verband met de van Rijkswege toegekende Overheidsbijdrage in de 

Arbeidsontwikkeling (OVA) voor totaal €105.000. Voorts is door kritisch budgetbeheer en een 

getemporiseerde invulling van vacatures een besparing in de kosten gerealiseerd van € 31.000. 

 

Nr.  JGZ uniform 0-4   Begroting  Rekening   

      2010 2010 Saldo 

  Inkomsten             

BDU-CJG Gemeente Haarlemmermeer   1.867 1.891 -24 

BDU-CJG Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 31 31 0 

RIVM Rijksvaccinatieprogramma   190 264 -74 

Ov. Overig   0 7 -7 

  Totaal inkomsten   2.088 2.193 -105 

  Uitgaven         

  Capaciteitsinzet team zuid   2.224 2.193 -31 

  Resultaat JGZ uniform 0-4   136 0 -136 

 

Basistakenpakket maatwerk 0-4 

Het resultaat op het product BTP maatwerk 0-4 is € 9.000 negatief. Dit is € 3.000 minder negatief dan begroot, 

maar er is nog geen sprake van een sluitend product. 

 
Basistakenpakket uniform 4-19 

Het resultaat op het product BTP 4-19 is € 263.000 positief. Dit resultaat is ontstaan door de vertraagde 

invulling van vacatures. 

 

Digitaal Dossier JGZ 

In het 4e kwartaal 2009 is een begin gemaakt met de invoering van het digitaal dossier. Medio 2010 is 

daadwerkelijk gestart met het gebruik van het digitaal dossier (DD). De aanbesteding van het DD JGZ en de 

voorbereiding voor het daadwerkelijk gebruik hebben meer tijd in beslag heeft genomen dan voorzien. 

Tussen begroting en realisatie is voor zowel de inkomsten als uitgaven een verschil zichtbaar van €843.000. 

Dit bedrag wordt voor 2011 aan de begroting van het DD JGZ toegevoegd ter dekking van nog te maken 

kosten van digitalisering en ICT kosten. 
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Resultaat toelichting Dekking OGZ 

De BDUR bijdrage betreffende de Quarantainefunctie is geboekt onder financiële middelen, waardoor er een 

negatief saldo van €134.000 is ontstaan op de post dekking OGZ. 

 

3.1.4 Ambulancezorg 

Programmadoelstelling 2010 

De zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg wordt verleend om een zieke of gewonde binnen 

het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming 

van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is. 

 

Programmaverantwoording 2010 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een jaarwerkplan opgesteld dat structureel getoetst wordt aan het 

kwaliteitshandboek voor de sector. De gezamenlijke ISO/HKZ-hercertificering met de Meldkamer 

Ambulancezorg werd gecontinueerd. 

 

In 2010 zijn productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die voorzagen in een groei van 4%. Het 

maken van deze afspraken was dit jaar extra beladen. Omdat de minister toezegde de vergunning voor 

ambulancezorg onderhands te gunnen voor onbepaalde tijd maar daarbij wel de verwachte opbrengst van de 

marktwerking bij open inschrijving wilde incasseren, is met de sector overeengekomen dat de 

productieafspraken voor drie jaar worden bevroren op het niveau van 2010. De verwachte productiegroei in 

2010 is achtergebleven. De realisatie is op het niveau van 2009 gebleven. Dat is opmerkelijk omdat de 

afgelopen vier jaar er een gemiddelde groei van 4% was. De achterblijvende groei is overigens een landelijk 

trend binnen de ambulancezorg. Het is nog onduidelijk wat hiervoor de oorzaak is. 

 
2009 2010 

 afspraak realisatie afspraak realisatie 

Declarabele ritten 13.067 13.620 14.136 13.480 

Eerste Hulp/ Geen vervoer 3.719 3.909 3.923 3.868 

Totaal 16.786 17.529 18.059 17.348 

 

De wijze waarop de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de vergunningverlening wilde 

realiseren is in de loop van het jaar een paar maal veranderd. In overleg met de sector heeft de minister 

uiteindelijk besloten aan de zittende Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) de vergunning te verlenen.  

 

In 2010 is regelmatig gesproken met de beide andere vervoerders in de regio. Zowel Connexxion als 

AMC/VZA hebben aangegeven belang te hebben bij het verkrijgen van de vergunning en zeggenschap in onze 

regio. Met beide partijen is in 2010 een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk een RAV op te 

richten. Deze RAV is nodig om na het in werking treden van de Wet Ambulancezorg een vergunning voor het 

verrichten ambulancezorg aan te vragen. 

 

Financieel resultaat 

Regionale ambulancezorg

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Ambulance Zorg 5.823 0 5.823 5.823 0 5.823 6.949 6.949 0

RAV 0 0 0 0 0 0 320 320 0

Dekking AZ 0 5.823 -5.823 0 5.823 -5.823 0 0 0

Totaal producten Reg. Az 5.823 5.823 0 5.823 5.823 0 7.270 7.270 0

Pr begroting 2010 Begroting 2010

(Bedragen x €1000)

Rekening 2010
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Het resultaat over het dienstjaar ad € 1.000 is evenals in voorgaande jaren, conform de regels van de NZA en 

de BBV, verwerkt in de voorziening RAK en heeft derhalve geen invloed op het financieel resultaat van de 

VRK. In 2010 zijn de kosten FLO en VOP van voorgaande jaren ineens in het resultaat gecorrigeerd waardoor 

de voorziening RAK negatief is geworden. De verwachting is dat dit in het komende jaar weer naar een 

positief saldo zal gaan. De hogere uitgaven en inkomsten zijn het gevolg van een hoger toegestaan wettelijk 

budget zoals dat door de zorgverzekeraars wordt opgebracht. In 2010 is de begroting hierop niet onderhouden. 

 

In 2010 is een CAO akkoord bereikt. Het bereikte akkoord zorgt voor harmonisatie van de 

arbeidsvoorwaarden binnen de Nederlandse ambulancezorg. Voor de sector Ambulancezorg betekent dit dat 

per 1 januari 2011 wordt overgestapt naar de CAO Ambulancezorg. In 2010 zijn de gevolgen van het CAO 

akkoord verder uitgewerkt en is landelijk overeenstemming bereikt over de bekostiging van de 

overgangsregeling voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Het resultaat is dat er vanaf 2011 een bekostiging 

gaat plaatsvinden door directe financiering bij VWS op basis van nacalculatie. De overgangsregeling heeft een 

looptijd tot 2046. Het ministerie van VWS en de publieke ambulancediensten zijn overeengekomen dat 95% 

van de FLO-kosten wordt vergoed. De kosten tot en met 2010 zijn inmiddels in de rekenstaten verwerkt. De 

gemeente Haarlem heeft zich bij de overdracht van de ambulancedienst aan de VRK garant gesteld voor de 

eventuele niet gedekte kosten van het FLO-overgangsrecht. 

 

3.1.5 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

Programmadoelstelling 2010 

Voor de gezondheid van het slachtoffer is de GHOR wettelijk verantwoordelijk voor drie processen binnen de 

geneeskundige hulpverleningsketen: de preventieve openbare gezondheidszorg, de somatische geneeskundige 

hulpverleningsketen en de psychosociale hulpverleningsketen. Dit alles conform de wettelijke taken. 

 

Programmaverantwoording 2010 

Bij de vorming van de VRK op 1 januari 2008 is besloten de GHOR onder te brengen bij GGD Kennemerland. 

Het bureau GHOR fungeert als zelfstandige eenheid en ressorteert onder de Sectormanager Ambulancezorg & 

GHOR.  

 

In 2010 is het GHOR bureau doorgegaan met de aanbevelingen van het Inspectierapport ‘De organisatie van 

de GHOR in Nederland’. Verder is binnen de begroting de gehele formatie ingevuld, waardoor het mogelijk 

werd alle dienstverbanden met externen te beëindigen. Verder is de organisatie  op de Wet Veiligheidregio’s, 

welke op 1 oktober 2010 in werking trad, voorbereid. 

 

Voorts zijn er in 2010 activiteiten geweest naar aanleiding van de ‘Poldercrash’ en de uitbraak van de H1N1 

virus, vooral op het gebied van onderzoek en evaluatie. Zo wordt onder andere geparticipeerd in het Medisch 

Onderzoek Turkish Airlines Crash (MOTAC). Daarin doet GGD Kennemerland samen met het Academisch 

Medisch Centrum, VU Medisch Centrum en Kennemer Gasthuis op een achttal deelterreinen nader onderzoek 

met als doel de medische hulpverlening te verbeteren. 

 

In 2010 is de interregionale samenwerking met de GHOR Amsterdam-Amstelland verder uitgewerkt. Er wordt 

op een aantal inhoudelijke onderwerpen intensief samenwerkt. Dit zijn: 

• Specifieke inzetmogelijkheden GHOR (SPIM) 

• Ontwerp en implementatie digitaal slachtoffervolgsysteem (SVS) 

• Geneeskundige hulpverlening bij een ongeval gevaarlijke stoffen (GH – OGS) 

• Onderzoek samenstellen passagierslijst bij transportongevallen 

• Onderzoek naar de zelfredzaamheid bij de ‘Poldercrash’. 
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Omdat een adequate dagelijkse geneeskundige hulpverlening de basis vormt voor de geneeskundige 

hulpverlening in opgeschaalde situaties investeert de GHOR in goede contacten met ketenpartners in de regio 

en daarbuiten (interregionaal). Behalve ziekenhuizen betreft het ook huisartsen, apotheken, GGZ-instellingen, 

maatschappelijke organisaties, verloskundigen etc. Ook hier is aandacht voor coördinatie en regie door de 

GHOR vanuit een publieke borging, zonder daarbij in de verantwoordelijkheden van de zorginstellingen te 

treden die gegeven de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) ook in opgeschaalde situaties verantwoordelijk 

zijn voor het blijven leveren van verantwoorde zorg. 

 

Voor de GHOR projecten zijn projectleiders benoemd en teams samengesteld. Tevens is een projectsecretaris 

aangesteld. De projecten worden verantwoord aan een gezamenlijke stuurgroep van de beide 

Veiligheidsregio’s. 

 

In 2010 zijn diverse zaken in gang gezet om de coördinatie- en regierol van de GHOR in te vullen. Er zijn 

accountmanagers aangesteld voor de drie regionale ziekenhuizen. Zij zijn het aanspreekpunt en maken onder 

andere afspraken over het operationeel presterend vermogen van de instelling, verzorgen informatie 

uitwisseling over evenementen en adviseren over het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROP). Verder zijn er 

voorbereidingen getroffen om te komen tot een bestuurlijk platform Acute Zorg waarin alle zorginstellingen 

participeren. 

 

Vanuit de GHOR is 1,5 fte gedetacheerd naar het Veiligheidbureau Kennemerland. Hiermee levert de GHOR 

een bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking door inbreng van specifieke GHOR-deskundigheid in het 

veiligheidsbureau.  

 

Financieel resultaat 

GHOR

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Operationel organisatie 547 0 547 503 6 497 597 0 597

Interregionaal activiteiten 723 0 723 693 0 693 537 29 508

OTO 861 0 861 851 0 851 956 1 955

Evenementen 251 0 251 251 0 251 256 8 248

Dekking GHOR 0 2.382 -2.382 14 2.382 -2.368 0 2.332 -2.332

Totaal producten GHOR 2.382 2.382 0 2.312 2.388 -76 2.346 2.370 -25

(Bedragen x €1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

Vanaf 2010 is er voor het eerst gewerkt met een productbegroting voor de GHOR. Door te gaan werken met 

producten is de verwachting dat de begroting veel transparanter wordt. Het toerekenen naar producten is een 

leerproces en het kost tijd om een betrouwbaar beeld daarvan te geven. Daardoor zijn de eerste jaren nog wel 

afwijkingen te verwachten op productniveau.  
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3.2 Programma Regionale Brandweerzorg 
 

3.2.1 Regionale brandweerzorg 

Programmadoelstellingen 2010 

1. In 2010 bereikt de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau van waaruit een top 5 

positie kan worden bereikt. Dat betekent dat overal in Kennemerland op repressief gebied een 

voldoende wordt gescoord. Dit wil zeggen dat de brandweer in tenminste 90% van de uitrukken 

binnen de gestelde normtijd ter plaatse is. Dit betekent ook dat er sprake is van een 

geoptimaliseerde spreiding van de specialistische taken en voertuigen. 

 

2. In 2010 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten toe en speelt in op de 

wensen van het bedrijfsleven. 

 

3. Er zal sprake zijn van een constructieve samenwerking met Tata Steel en Schiphol en andere 

(risicovolle) bedrijven. Door een meer externe oriëntatie kan steeds beter worden ingespeeld op de 

wensen en de verwachtingen van de klant. 

 

4. In 2010 fungeert de brandweer Kennemerland als netwerkorganisatie en is de samenwerking met 

Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland  en Noord Holland Noord geïntensiveerd.  

 

5. De VRK heeft te maken met een complex netwerk aan operationele en andersoortige organisaties. 

De diverse disciplines van de VRK en hun partners zullen nauw samenwerken om de veiligheid in 

Kennemerland en daarbuiten te vergroten. Om de specifieke professionaliteit van de verschillende 

partijen en de steeds veranderende omstandigheden met elkaar te verbinden wil de VRK een 

netwerkorganisatie zijn en er toe bijdragen dat de veelheid aan partijen met elkaar verbonden 

wordt. De samenwerking met de omliggende veiligheidsregio’s speelt daarbij een cruciale rol. De 

verdere concretisering van het interregionaal versterkingsplan zal hier een aanzienlijke bijdrage 

aan leveren. 

 

6. Het succesvol implementeren van de nieuwe organisatie, waarbij effectiever en efficiënter wordt 

gewerkt en het kwaliteitsniveau geleidelijk van een 6 naar een 8 wordt gebracht. Eén en ander in 

de lijn van het met het ministerie BZK afgesloten convenant. 

 

7. Invulling geven aan de doorontwikkeling van de brandweer Kennemerland als kwalitatief 

hoogwaardige partner in de OOV-keten.  

 

8. Implementatie nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wet veiligheidsregio's en de 

WABO.  

 
Programmaverantwoording 

1. In 2010 is er uitgerukt in overeenstemming met het dekkingsplan 2007. Op dit moment is de 

brandweer nog niet in staat om exacte gegevens te verstrekken met betrekking tot de feitelijke 

realisatie van de (theoretische) dekkingspercentages. In 2010 is gewerkt aan een systematiek om 

vanaf 2011 dit wel te kunnen gaan realiseren. 

 

2. In 2010 is door de brandweer in meerdere gemeenten geparticipeerd in het traject Keurmerk 

Veilig Ondernemen. 

 

3. De in 2009 ingezette samenwerking tussen private partners in Amsterdam en de publieke partijen 

Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland (AYMA) is verder vormgegeven, 

materiaal is aangeschaft en mensen zijn opgeleid. In 2010 is een pilot gestart met Tata Steel 

waarbij Tata zelf (via het alarmeringssysteem van het MICK) eigen eenheden van de 

bedrijfsbrandweer Tata Steel alarmeert. Hierbij wordt tijdwinst geboekt en verbetert de zorg. 
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4. In 2010 is door de regionaal commandanten van de vier regio’s in Noord-Holland opdracht 

gegeven nader onderzoek te doen op een aantal vlakken, om de samenwerking te intensiveren en 

zo gezamenlijk (financieel en kwalitatief) voordeel te ‘oogsten’. Er is bijvoorbeeld onderzoek 

gedaan naar gedaan  interregionale piketten, gezamenlijke inkoop en gezamenlijk oefenen. Ook  is 

gekeken of regio’s elkaar structureel kunnen helpen op het gebied van basisbrandweerzorg om zo 

de burger optimaal te kunnen bedienen, bijv. door te opereren over regiogrenzen heen. Zie 

hiervoor ook toelichting bij ‘versterkingsgelden’. 

 

5. De VRK heeft zich in 2010 verder ontwikkeld tot een verbindende netwerkorganisatie die partijen 

tezamen brengt om de burger optimaal te kunnen bedienen en te beschermen.  

 

6. De nieuwe structuur binnen de brandweer is verder vorm gegeven. De drie districten waren al 

ingericht vanaf het moment van regionalisering, de twee regionale afdelingen hebben in 2010 

vorm gekregen. De kwaliteitsverbetering (‘van een 6 naar een 8’) heeft slechts beperkt 

plaatsgevonden vanwege de financiële situatie en het, als gevolg daarvan, niet in kunnen vullen 

van alle gewenste vacatures die nodig zijn om dit resultaat te bereiken. 

 

7. De brandweer heeft ook in 2010 geparticipeerd in diverse overleggen met (externe) partners om 

haar positie binnen de OOV-keten te verbeteren. Te denken valt aan de bestuurlijke 

districtoverleggen veiligheid en diverse lokale overleggen integrale veiligheid. 

 

8. Met betrekking tot de WABO zijn – parallel aan de inrichting van de regionale afdeling Pro-actie 

&Preventie – voorbereidingen getroffen om de uitwerking van de WABO ook daadwerkelijk in te 

kunnen voeren. Dit zal in 2011 plaatsvinden.  

 

9. Per 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden en daarmee ook de 

onderliggende besluiten zoals het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s. De gevolgen van dit 

laatste besluit voor vrijwilligers, het vergoedingensysteem en de medische keuring zijn – conform 

landelijke afspraken –, ook direct per 1 oktober 2010 ingevoerd. Op basis van de Besluit Kwaliteit 

Brandweerpersoneel worden de medewerkers opgeleid en geoefend. 

 

Taakstelling 2010 

Ook brandweer Kennemerland heeft begin 2010 taakstellingen opgelegd gekregen vanwege de financiële 

tekorten die zouden gaan ontstaan op ondersteunende functies. De inhoudelijke ambities werden daarom 

omlaag gebracht. 

 

Temporiseren van ambities was nodig om te komen tot de benodigde bezuiniging. Daarnaast wordt de 

realisatie van sommige doelen naar achter geschoven om zo capaciteit in de organisatie vrij te maken die 

nodig was om de bedrijfsvoering te verbeteren.  

 

Voorbeelden van getemporiseerde onderwerpen bij de Brandweer zijn: 

• Vaststellen en implementatie beleid over landelijke en regionale evaluaties; 

• Samenwerkingsafspraken met Reddingsbrigades; 

• Schouw kwaliteit van brandveiligheid brandweerkazernes; 

• Actief beleid rond persoonlijk ontwikkeling. 
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Uitgavenbeperkende maatregelen in 2010  

Uit het jaarverslag 2009 volgde de noodzaak om in 2010 uitgavenbeperkende maatregelen te nemen tot een 

bedrag van € 2,5 miljoen. De brandweer had hierin een aandeel van € 1.3 miljoen. Conform melding bij de 2
e
 

berap 2010 is daarvan € 1.085.000 gerealiseerd. 

Door binnen de repressieve dienst van de brandweer op maat personeel in te zetten is kosten bespaard. Zo is 

bespaard op oefenkosten en is de aanschaf van materieel (vervanging) voor een groot deel stop gezet.  

De brandweer is ook geconfronteerd met de vacaturestop en de beperking op overwerk. 

 
Afdeling Proactie & Preventie 

Als streefwaarde voor de productie 2010 is de productie van 2009 aangehouden. In het eerste kwartaal van het 

jaar is een start gemaakt met de opbouw van de regionale afdeling Proactie & Preventie. Tijdens de opbouw is 

de afdeling blijven functioneren. Door capaciteitsgebrek voor het veranderingsproces is de opbouwfase vanuit 

de bestaande capaciteit gerealiseerd met risico’s voor afname van de productie. De afname van de productie is 

versterkt door de aankondiging van de gemeente Haarlem dat zij vanaf juli 2011 substantieel minder proactie- 

en preventietaken gaat afnemen. Hierdoor moet de productiecapaciteit bij de VRK substantieel worden 

afgebouwd.  

 

Stand van zaken diversen 

 

Organisatieontwikkeling 

In 2010 zijn het organisatieplan en de daarbij behorende afdelingsplannen geïmplementeerd. 2010 heeft in het 

teken gestaan van het consolideren en het optimaliseren van de regionale brandweerzorg en de districts- en de 

domeinorganisaties. Om de effectiviteit en de efficiency van de repressieve organisatie te bevorderen  zou er in 

2010 worden gewerkt aan een strategische visie op de repressie voor de totale regio Kennemerland. Dit project 

is getemporiseerd en doorgeschoven naar 2011. 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen  

De in 2009 ingang gezette acties met betrekking tot Keurmerk Veilig Ondernemen zijn verder regionaal 

uitgewerkt en geïmplementeerd en samen met de ketenpartners opgepakt. In 2010 zijn weer diverse 

bedrijfsterreinen en winkelcentra betrokken geweest bij het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 

(Brand) Veilig Leven (voorheen Community safety) 

De brandweer wil graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en het 

veiligheidsbewustzijn van de burger. Voorlichting over preventieve maatregelen vormt een van de 

speerpunten. In verband met de beschikbare capaciteit en de in 2010 beschikbare financiële middelen is dit 

project getemporiseerd en doorgeschoven naar 2011.  

 

Financiële resultaten 

 

Regionale brandweerzorg
Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Brandweerzorg

District Noord 5.521 180 5.341 5.935 180 5.755 6.302 394 5.908

District Midden 10.378 305 10.073 10.792 0 10.792 11.286 248 11.038

District Zuid 7.970 265 7.705 8.081 265 7.816 8.033 488 7.544

Domein Pro-actie en Preventie 3.638 278 3.360 3.674 78 3.596 3.889 179 3.710

Domein Preparatie & Nazorg 9.366 955 8.411 9.298 955 8.343 8.926 792 8.134

Jeugdbrandweer 27 0 27 27 0 27 38 4 33

Regionale versterkingsmiddelen 650 650 0 215 650 -435 140 657 -517

Interregionale versterkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 1.317 1.317 0

Dekking Brandweerzorg 510 35.427 -34.917 0 35.627 -35.627 0 36.025 -36.025

Totaal Brandweerzorg 38.060 38.060 0 38.022 37.755 267 39.930 40.104 -174

(Bedragen x €1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010
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Realisatie taakstelling 2010 

Begin 2010 is al rekening gehouden met financiële knelpunten in de ondersteunende functies Bij de tweede 

bestuursrapportage is aangegeven welke ombuigingsmaatregelen binnen de programma’s zijn gerealiseerd. 

Binnen de brandweer zijn in 2010 diverse maatregelen getroffen waardoor besparingen zijn gerealiseerd van € 

1.085.000. 

 

De besparingen hebben betrekking op: 

Vrijval kapitaallasten doordat in 2009 investeringen vanuit de 3 districten zijn uitgesteld  €    303.000 

Aanhouden vacatureruimte         €    240.000 

Opschorten realistische trainingen Zweden       €    107.000 

Niet ingezette regionale versterkingsmiddelen ‘Regionalisering Brandweer’   €    435.000 

            € 1.085.000 

 

Prognose resultaat tweede bestuursrapportage 

 

Bij de tweede bestuursrapportage is rekening gehouden met: 

Een tekort op de vrijwilligersvergoeding en alarmeringsmatrix     €    700.000 

Een nadeel op een interne verrekenpost vanuit de bestuursafspraak Haarlem   €    305.000 

Totaal tekort           € 1.005.000 

 

In de tweede helft van 2010 is, mede door het aanpassen van de GMS matrix en het afschaffen van 

herbezetting, het tekort op de vrijwilligersvergoeding en alarmeringsmatrix teruggebracht tot een bedrag van  

€ 413.000. Een positief resultaat van € 287.000 ten opzichte van de verwachting bij de tweede 

bestuursrapportage. 

 

Het uiteindelijke resultaat op de districten en afdelingen over 2010 bedraagt € 441.000 voordelig. 

 

Dit bedrag kan als volgt gespecificeerd worden: 

Salariskosten           € 207.000 

Compensatie 2
e
 berap vrijwilligersvergoeding/alarmeringsmatrix   € 700.000 

Inhuur           €-526.000 

Materiële budgetten         € 433.000 

Vrijval kapitaallasten         € 256.000 

Niet gerealiseerde taakstelling Haarlem       €-150.000 

Lagere opbrengsten dan begroot       €-  66.000 

           € 854.000 

Vrijwilligersvergoeding         €-413.000 

           € 441.000 

 

Salariskosten  

Het voordeel op de salariskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. Na het 

plaatsingsproces voor de inrichting van de afdelingen Preparatie&Nazorg en Pro-actie&Preventie resteerde 

eind 2010 nog een vacatureruimte van ruim 10 fte. Een deel hiervan is ingezet ten behoeve van de taakstelling 

2010. Het overige budget is gebruikt ter dekking van inhuur ten behoeve van de ontwikkeling en 

ondersteuning van de afdelingen. De kosten van enkele bovenformatieve medewerkers bij district Midden kon 

opgevangen worden door ruimte binnen de repressieve budgetten. De piketkosten vielen uiteindelijk lager uit 

dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.  
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Vrijwilligersvergoeding 

De overschrijding op de vrijwilligersvergoeding ad € 413.000 is aanzienlijk lager uitgevallen dan waarmee 

begin 2010 rekening was gehouden. Maatregelen als het aanpassen van de GMS matrix en afschaffen van 

herbezetten hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast zijn per juli 2010 richtlijnen opgesteld op welke 

onderdelen door vrijwilligers gedeclareerd mag worden zodat meer inzicht en sturing ontstaat op de kosten. 

Voor 2011 worden maatregelen onderzocht om het resterende tekort verder terug te dringen. De 

overschrijdingen zijn het gevolg van de effecten die bij of na de regionalisering hebben plaatsgevonden. Het 

gaat om bestuurlijk vastgestelde harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, het vaststellen van het regionale 

dekkingsplan, nog niet gerealiseerde opgedragen bezuinigingen en de effecten van de recent vastgestelde Cao-

vrijwilligers. 

De effecten van het sociaal plan brandweer voor de vrijwilligers zijn in de toekomst door efficiency op te 

vangen als ook de repressieve organisatie op regionale basis herijkt is. Opgemerkt dient te worden dat een deel 

van de overschrijding te wijten is aan de langdurige interregionale bijstand tijdens duinbranden in de regio 

Noord-Holland Noord.  

 

Inhuur 

Ten behoeve van de ontwikkeling en ondersteuning van het opzetten van de afdelingen Preparatie&Nazorg en 

Pro-actie&Preventie zijn, met toestemming van de directie, extra inhuurkosten gemaakt van € 526.000. Deze 

kosten zijn gedekt uit de vacatureruimte en uit de ruimte vanuit de materiële budgetten. Daarnaast is de 

subsidie externe veiligheid van de provincie Noord Holland ingezet ten behoeve van het opzetten en opleiden 

van de afdeling Regie en Advies door een externe partij.  

 

Materiële budgetten 

In de loop van 2010 is binnen de VRK besloten de uitgaven te matigen en alleen het hoogst noodzakelijk aan 

te schaffen. Dit heeft geleid tot een voordeel op de materiële budgetten van € 433.000. Een aanzienlijk deel 

hiervan bestaat uit minder uitgaven op de budgetten opleiden en oefenen (€ 287.000).  

 

Taakstelling Haarlem 

Uit de analyses op de tekorten VRK is gebleken dat de opgenomen taakstelling in de bestuursafspraak met de 

gemeente Haarlem € 200.000 te hoog was opgenomen. Geconstateerd is dat de, reeds in 2008, gerealiseerde 

taakstelling in dit bedrag niet was verwerkt. Deze mutatie kon echter niet meer via formele besluitvorming in 

een begrotingswijziging verwerkt worden maar is in de rekeningcijfers al wel met Haarlem verrekend. 

Hierdoor ontstaat een afwijking ten opzichte van de begrote bijdrage Haarlem. 

Ten aanzien van de resterende taakstelling voor 2010, ad € 150.000, zijn nog geen afspraken met Haarlem 

gemaakt over te nemen maatregelen om deze kostenverlaging te kunnen realiseren. Deze zal daarom betrokken 

worden bij de besluitvorming inzake de afrekening bestuursafspraak Haarlem 2010. Voor 2011 zal de 

realisering van de taakstelling, die oploopt naar € 200.000, betrokken worden bij het proces van de 

besparingen voor de komende jaren. 

 
Kapitaallasten 

De totale vrijval van kapitaallasten over 2010 bedraagt € 558.000 Hiervan is € 303.000 bespaard als gevolg 

van temporisering van vervanginginvesteringen vanuit de districten voor de taakstelling 2010. Het overige 

deel wordt eveneens veroorzaakt door uitstel van vervangingsinvesteringen en door het feit dat de 

overgekomen budgetten zijn gebaseerd op gemiddelde bedragen terwijl de jaarlijkse uitgaven hiervan positief 

of negatief kunnen afwijken. 
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3.3 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling 

 
De VRK zal zich de komende jaren - binnen de wettelijke kaders - samen met de andere kolommen en 

organisaties verder ontwikkelen als netwerkorganisatie met als uiteindelijke doelstelling het versterken van de 

multidisciplinaire voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in 

Kennemerland.  

 

Het Veiligheidsteam Kennemerland - waarin de directie van de VRK, de korpschef van politie, de kolonel 

KMAR en de coördinerend gemeentesecretaris participeren - heeft een visie op interdisciplinaire 

samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid ontwikkeld. In 2011 wordt deze visie in het bestuur 

van de VRK besproken. 

 

Binnen dit programma worden de volgende producten onderscheiden: 

• Veiligheidsbureau 

• MICK 

• Gemeentelijke processen (coördinerend gemeentesecretaris) 

• Politie (korpsleiding Politie) 

3.3.1 Veiligheidsbureau 

Programmadoelstelling 2010 

Het werkprogramma 2010 is uitgevoerd met de basisformatie van het Veiligheidsbureau, aangevuld met 

personele capaciteit van de Politie, de GHOR en de Brandweer. Het heeft geleid tot integrale advisering, 

samenwerking, synergievoordeel, informatie-uitwisseling, projectmatig werken en een hecht netwerk. 

 

Multidisciplinaire risicobeheersing 

Het product multidisciplinaire risicobeheersing omvat op hoofdlijnen het regionaal risicoprofiel, 

samenwerking met vitale sectoren (energie, drinkwater en ICT), risicocommunicatie en evenementenbeleid. 

Het dossier advisering externe veiligheid/BRZO is per 1 januari 2010 door het Veiligheidsbureau 

overgedragen aan de brandweer. 

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming 

De nieuwe visie op planvorming heeft in 2010 voldoende draagvlak gekregen en kan in 2011 worden 

uitgewerkt en geïmplementeerd. Minder dikke plannen in de kast. Korte, bondige, relevante en in de praktijk 

bruikbare planvormen, zoals scenariokaarten, zijn de toekomst. 

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO) 

Nagenoeg alle multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn conform het meerjarenbeleidplan MOTO 2010-2013 en de MOTO-

kalender 2010 voorbereid, aangeboden, begeleid en geëvalueerd 

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid 

In 2010 is het uitgangspunt geweest dat de crisisorganisatie en functionarissen voldoen aan de basisvereisten 

Crisismanagement en het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s. De stafsectie Informatiemanagement is verder 

geprofessionaliseerd en werkt vanaf 2010 conform de landelijke netcentrische werkwijze. Vanaf 2011 wordt 

ook de plotfunctie geïmplementeerd. 

 

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Het Beleidsplan Kennemerland bevat multidisciplinaire afspraken over de kwaliteitszorg van de 

rampenbestrijding, crisisbeheersing en gezondheidszorg. Het leren van incidenten en oefeningen vertaalde 

zich in 2010 in diverse onderzoeksrapportages (o.a. Raad voor Veiligheid, rapport Poldercrash), 

evaluatierapporten, een oefenmonitor met leerpunten en geregistreerde oefenresultaten, alsmede een matrix 

met actiepunten inzake de organisatie en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in 

Kennemerland. Het accent lag op het borgen van de actiepunten en de controle op de uitvoering. 
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Programmaverantwoording 2010 

 

Multidisciplinaire risicobeheersing 

In 2010 zijn (voorbereidende) activiteiten uitgevoerd voor het ontsluiten van de noodzakelijke netwerken, het 

opstellen van plannen van aanpak voor het regionaal risicoprofiel, het adviseren over 

samenwerkingsconvenanten met vitale sectoren en andere organisaties en er is uitvoering gegeven aan het 

regionale evenementenbeleid en de evenementenkalender. Op een aantal onderwerpen is gekozen voor 

temporisering en een meer ‘lean and mean’ uitvoering, dus uitvoering in de staande organisatie met 

beschikbare capaciteit. Op het gebied van risicocommunicatie, (zelf)redzaamheid en het minimaliseren van 

risico’s zijn weinig activiteiten opgepakt, de beschikbare personele capaciteit was hiervoor in 2010 

ontoereikend.  

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming 

Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s zijn voorbereidingen gestart om de 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en andere afspraken in de diverse planvormen te actualiseren. Het gaat 

hierbij onder andere om het crisisplan, het beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding en enkele 

wettelijke rampenbestrijdingsplannen, waaronder het CBP Schiphol en het RBP Tata Steel. Het CBP 

Noordzeekanaal is geactualiseerd naar aanleiding van het evenement Sail. Met de Waterschappen, de 

KNRM/Kustwacht en de gezamenlijke Reddingsbrigades zijn samenwerkingsovereenkomsten of convenanten 

afgesloten c.q. voorbereid. Met het Openbaar Ministerie, de KMAR en Defensie zijn de werkafspraken 

geactualiseerd en in de plannen verwerkt. 

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO) 

Er zijn enkele beleidsteamoefeningen niet doorgegaan omdat de vervangingsregeling niet voldoende bekend 

bleek. De bevindingen zijn opgenomen in een oefenmonitor en waar mogelijk vond bijstelling plaats van de 

afspraken of voorzieningen. Er is een start gemaakt met een korte en bondige wijze van evalueren direct na 

afloop van de oefening. Dit resulteerde in maximaal vijf leerpunten. Deze aanpak leidt tot een kort verslag en 

streeft naar een versnelling van de implementatie van evaluatie- en verbeterpunten. De ervaringen tot nog toe 

zijn positief.  

 

De interregionale oefening Sail-in is gebruikt als generale voorbereiding op het evenement Sail. Tevens kon de 

interregionale samenwerking op het Noordzeekanaal worden geoefend. De wettelijke oefening op Schiphol 

stond in het teken van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportages van de Poldercrash. Specifieke aandacht 

was er voor het geactualiseerde ambassadeprotocol. De gratis Opleiding Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding (OCR) zijn door medewerkers van de partners goed bezocht en de nieuwe 

teamvaardigheidstrainingen zijn door de deelnemers enthousiast ontvangen.  

 

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid 

Het regionaal crisis centrum aan de Zijlweg is functioneel en professioneel ingericht en is 24/7 beschikbaar 

geweest voor incidenten en oefeningen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de bedrijfszekerheid van de 

voorzieningen in 2011 verder te verhogen. Het gaat hierbij om toegang, beveiliging, audiovisuele middelen, 

netcentrisch werken, videoconference en ICT. In het eerste kwartaal 2011 zal ook de ruimte voor het 

actiecentrum Communicatie gereed zijn voor gebruik. De ‘quick wins’ voor de optimalisering van het RCC-

Triport op Schiphol zijn (mede door de KMAR) gerealiseerd. De optimalisering en doorontwikkeling hangt af 

van de verhuizing en nieuwbouw binnen de KMAR. Er zijn in het verslagjaar tien GRIP incidenten geweest. 

Er is een unieke situatie geweest waarin twee incidenten op GRIP niveau gelijktijdig plaatsvonden.  

 

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Er is nog geen invulling gegeven aan het optimaliseren van de nazorg, - en herstelfase na incidenten. Het door 

de gemeente Haarlemmermeer ontworpen protocol is tot nog toe de best pratice. In 2010 is het 

Veiligheidspaspoort geïmplementeerd. Dit biedt ondersteuning om de registratie en borging van leerpunten op 

individueel en teamniveau te organiseren, het leerrendement te optimaliseren en de kwaliteit te verbeteren. In 

2010 is geconstateerd dat de vastgestelde evaluatiemethodiek na incidenten om een herziening vraagt. 
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3.3.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) 

Programmadoelstelling 2010 

Het MICK functioneert ten behoeve van de hulpverleningsdiensten in Kennemerland voor wat betreft 

noodhulp bij incidenten van zowel geringe aard als (zeer grootschalige) ongevallen en rampen.  

In alle gevallen vervult het MICK vanuit de meldkamer een hulpverlenende en coördinerende rol ten behoeve 

van het functioneren van de hulpverleningsdiensten.  

 

Programmaverantwoording 2010 

Twee jaar na intrek in de nieuwe locatie, bevindt het MICK zich in een cruciale fase van haar jonge bestaan. 

De eerste resultaten van de fysieke samenvoeging hebben zich vertaald in korte aansturingslijnen en één 

bedrijfsvoering binnen de gemeenschappelijke meldkamer. Het werken op een locatie heeft het 

meldkamerdomein overzichtelijker gemaakt en medewerkers van de verschillende disciplines kunnen elkaar 

makkelijker vinden. Toch dient dit wel versterkt te worden door stevige organisatorische maatregelen, om de 

gemeenschappelijkheid te versterken en door te laten groeien naar een meer integrale bedrijfsvoering en 

operatie, om te voldoen aan de verwachtingen van burgers en bestuur, nu en in de toekomst. 

 

De transitiefase, die eind 2010 bij het MICK is ingezet, wordt gekenmerkt door managementwisselingen en 

verandering van het interne stuurconcept en is bepalend voor de ontwikkeling van het MICK naar een 

professioneel en toekomstbestendig organisatieonderdeel, gedeeld door Politie en Veiligheidsregio, dat de 

uitdaging die meldkamers in Nederland wacht, aan kan. 

 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het instellen en in stand houden van de meldkamer (MICK) ligt op 

grond van de Wet veiligheidsregio's bij het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Met de politie worden 

nadere afspraken gemaakt die in een convenant worden vervat. 

De verantwoordelijkheid voor de operationele aansturing van het MICK berust bij de directie van de VRK 

(Brandweer, GHOR en Ambulance) en bij de korpschef van de Politie Kennemerland (politie). 

 

Het verslagjaar 2010 stond voor het MICK in het teken van verdere ontwikkeling naar een organisatie waarin 

de drie disciplines, brandweer, politie en ambulancezorg, verder zijn gegroeid naar professionele 

samenwerking. In 2010 is gewerkt aan een goede beheersmatige inbedding van het MICK. Nieuwe wetgeving 

als de Wet Veiligheidsregio’s en de CAO Ambulancezorg en de toekomstige Wet Ambulancezorg hebben 

geleid tot gewijzigde inzichten en zullen ook de komende jaren, tezamen met de aanloop naar schaalvergroting 

en multidisciplinaire intake, nog van invloed zijn op de ontwikkeling van het MICK.  

 

Door de medewerkers is hard gewerkt. De organisatie heeft op een flink aantal terreinen vooruitgang geboekt.,  

hoewel de bedrijfsvoering van het MICK nog in ontwikkeling was en  kaders niet altijd even duidelijk waren. 

Ook ontwikkelden (keten)partners van het MICK zich verder en kregen zjn hun eigen doelen steeds scherper 

De focus op de uitvoering van beleid werd mede daardoor aangescherpt. 

 

Zowel de operationeel leidinggevenden als het management hebben tijd nodig gehad om in de gegeven 

complexe en ingewikkelde organisatorische omgeving te wennen aan de eigen rollen. 

 

In november 2010is het management van het MICK gewisseld en is een interim hoofd aangesteld.  

3.3.3 Gemeentelijke processen 

Programmaverantwoording 2010 

Het afgezonderde budget voor gemeentelijke processen dient om de gemeentelijke crisisprocessen verder 

vorm te geven en te synchroniseren met de andere crisisprocessen in de regio. Het resultaat op de middelen 

beloopt een positief bedrag van € 333.000. De begrote omvang van deze structurele versterkingsgelden voor 

gemeenten bedraagt € 700.000 en is als volgt opgebouwd: 

• € 400.000 ten behoeve van de gemeentelijke processen (bedrijfszekerheid crisisorganisatie, 

kwaliteitsverbetering planvorming, opleiding/vorming/training e.d.) 

• € 200.000 ten behoeve van het verbeteren van de crisiscommunicatie (optuigen crisispools, 

kwaliteitsverbetering advisering e.d.) 

• € 100.000 ten behoeve van de acute informatievoorziening bevolking (SMS alert, WAZ, e.d.) 
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In totaal is een bedrag besteed van € 351.000. De uitgaven over 2010 zijn als volgt te specificeren:  

 

Opleidingen  € 100.000 

Advieskosten €   40.000 

Ondersteuning CGS en overhead € 115.000 

Piketvergoedingen  €   10.000 

Reservering inrichting RAC €   40.000 

Overige kosten €   28.000 

Totaal € 333.000 

 

Conform de prognose in de 2
e
 berap is de helft van de beschikbare gelden in 2010 niet ingezet. In de begroting 

is rekening gehouden met een grotere aanslag op het gereserveerde budget voor piketvergoedingen. Er is door 

gemeenten echter weinig gebruik van gemaakt van dit budget. Het gereserveerde budget voor opleidingen is 

niet volledig benut. Een deel van de opleidingen waar afspraken voor zijn aangegaan met derden, zullen in het 

voorjaar van 2011 plaatsvinden. 

 

3.3.4 Politie 

Programmaverantwoording 2010 

 

Versterking Politie 

De politie Kennemerland ontvangt jaarlijks vanuit de regionale versterkingsgelden (BDUR) een bijdrage van  

€ 260.000 voor het multi opleiden en oefenen van politiepersoneel (€ 140.000) en voor de versterking van de 

commandostructuur (€ 120.000). 

 

Multi opleiden en oefenen 

Vanuit de Politie is structureel een operationeel medewerker werkzaam op het Veiligheidsbureau 

Kennemerland voor het onderdeel MOTO. Daarnaast is er structureel een beleidsmedewerker opleiden 

oefenen werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland. Deze medewerker is bovendien werkzaam op de 

taakvelden Planvorming, Risico inventarisatie en Paraatheid. Beide medewerkers zijn een verbindende schakel 

tussen de Politie en het Veiligheidsbureau.  

 

Versterking commandostructuur 

Binnen de Politie werken negen Officieren van dienst (OvD-P’s) die geheel voor deze taak binnen het proces 

noodhulp zijn vrijgemaakt in een 24 uurs dienst. Deze OvD-P’s zijn allen opgeleid en gecertificeerd door de 

Nederlandse Politie Academie. Deze OvD-P’s zijn structureel ingedeeld in de Multidisciplinaire oefenkalender 

van de VRK. 

 

3.3.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling 

Financiële resultaten 

Multi-disciplinaire samenwerking

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Gemeentelijke processen 700 700 0 700 700 0 372 705 -333

Versterken commandovoering en opleiden en 

oefenen politie 260 260 0 260 260 0 248 260 -12

Veiligheidsbureau 3.127 3.126 1 3.053 3.126 -73 2.200 2.297 -97

MICK 4.528 4.529 -1 4.541 4.529 12 4.361 4.510 -150

Totaal Multi-disciplinaire samenwerking 8.615 8.615 0 8.554 8.615 -61 7.181 7.772 -591

(Bedragen x €`1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010
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Financiële resultaten Veiligheidsbureau 

De regionale versterkingsgelden voor het RCC-Triport en het netcentrisch werken zijn vanaf 2010 in de 

reguliere begroting opgenomen. Het project Netcentrisch Sail is binnen de projectbegroting afgerond. Het 

project regionaal risicoprofiel bevond zich in 2010 vooral in een voorbereidende fase. Externe inhuur was 

wenselijk, maar er is uiteindelijk gekozen voor een vereenvoudigde en pragmatische aanpak.  

De als gevolg van het laat afronden van het plan van aanpak, niet in 2010 uitgegeven middelen voor het 

project regionaal risicoprofiel (€ 86.950) zijn als onderhanden werk doorgeschoven naar het jaar 2011, waarin 

het project zal worden afgerond. 

 

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 97.084. In dit bedrag zitten ook de structurele 

versterkingsmiddelen voor RCC-Triport-2 en netcentrisch werken en de incidentele versterkingsgelden voor 

het risicoprofiel en het project netcentrisch sail, totaal voor een bedrag van € 671.500.  

 

Het financiële resultaat op de versterkingsmiddelen voor het Auditteam en Multidisciplinaire Informatie 

Voorziening is verantwoord onder financiële middelen.  

 

Op grond van de jaarcijfers 2010 kan worden vastgesteld dat de besteding van middelen anders heeft 

plaatsgevonden dan in de programmabegroting 2010 was voorzien. Oorzaken hiervan zijn de taakstelling 2010 

van € 90.000, het voorzien in personele capaciteit voor de uitvoering van de versterkingsprojecten, de effecten 

van het op orde brengen van de planning- en controlcyclus en het consequent doorberekenen van de 

overheadkosten. Dit heeft geleid tot een kleine overschrijding van de reguliere bedrijfsvoering waarbij de 

baten van de versterkingsgelden voor een deel als dekking zijn gebruikt. 

 

Financiële resultaten MICK 

Het MICK heeft over het boekjaar 2010 een resultaat gerealiseerd van € 150.000 positief (exclusief politie en 

meldkamer ambulancezorg). Het resultaat van de meldkamer brandweer bedraagt € 184.000 positief. Hiermee 

heeft de meldkamer brandweer de taakstelling 2010 van € 170.000 kunnen realiseren. De meldkamer 

multidisciplinaire opschaling heeft in 2010 circa € 34.000 meer gekost dan begroot. De meerkosten worden 

met name veroorzaakt door hogere salarislasten. Het resultaat van de meldkamer ambulancezorg is in 2010 

uitgekomen op een positief saldo van € 60.000. Dit positieve resultaat is met name het gevolg van een in de 

loop van 2010 met de zorgverzekeraars overeengekomen structurele aanpassing van de aanvaardbare kosten 

van deze meldkamer met een bedrag van circa € 126.000. Het positief resultaat van de meldkamer 

ambulancezorg wordt conform de Richtlijn Jaarrekening Zorginstellingen toegevoegd aan de reserve 

aanvaardbare kosten. Met dit resultaat krijgt deze reserve weer een positief saldo. 

 

In de begroting 2010 zijn bij  het MICK ook opgenomen de versterkingsmiddelen voor Kwaliteitsverbetering 

MICK en Automatische Informatievoorziening aan Media, Voorlichting en Bestuur. Deze projecten zijn in 

2010 niet onder de verantwoordelijkheid van het MICK uitgevoerd. Het financiële resultaat op deze 

versterkingsmiddelen is in 2010 verantwoord onder financiële middelen.  

 

Financiële resultaten Gemeentelijke processen 

De financiële resultaten van de gemeentelijke processen zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3. 

 

Financiële resultaten Versterkingsmiddelen Politie 

Van de € 260.000 regionale versterkingsmiddelen die in 2010 aan de politie beschikbaar zijn gesteld is een 

bedrag van € 248.000 uitgegeven. Voor multi opleiden en oefenen is € 158.000 aan kosten gemaakt. Het 

betreft voornamelijk salarislasten. Voor de versterking van de commandostructuur is € 90.000 aan kosten 

gemaakt. Deze kosten zijn voor € 13.000 toe te schrijven aan opleidingen en trainingen OvD-P’s en voor 

€ 77.000 aan het ontsluiten van heli-videobeelden ten behoeve van multi gebruik. 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  32 van 71 

 

 

3.4       Financiële middelen 

 
In dit hoofdstuk worden uitgaven en inkomsten verantwoord die niet rechtstreeks aan een programma 

gerelateerd zijn. Er is onderscheid gemaakt in financiële middelen en incidentele baten en lasten. 

Financiele middelen: Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Nader te verdelen middelen 3.116 0 3.116 1.367 0 1.367 190 0 190

Overige zaken 61 61

Saldi kostenplaatsen: 3.183 0 3.183 343 228 115 3.974 248 3.726 3.570 306 3.264

Financieringsresultaat 404 -404 230 -230 230 -230 341 -341

Projecten versterkingsgelden 0 0 34 34

Resultaat Interregionale versterking Brandweer 0 0 672 -672

Dekking financiele middelen:

Niet aan programma's gerelateerde BDUR 

middelen 373 -373 3.001 -3.001 3.001 -3.001 1.582 -1.582

Extra bijdrage gemeente 2.510 -2.510 2.502 -2.502

0 -373 3.001 -3.001 0 5.511 -5.511 0 4.084 -4.084

Totaal financiele middelen 3.183 777 2.406 3.459 3.459 0 5.341 5.989 -648 3.855 5.403 -1.548

(Bedragen x €1000)

Rekening 2010Rekening 2009 Pr begroting 2010 Begroting 2010

 
 

Het saldo op dit programma bedraagt ten opzichte van de begroting € 900.000 positief. 

 

Nader te verdelen middelen 

Op deze uitgavenstelpost zijn in de begroting de volgende posten geraamd: 

- nog niet bestemde reguliere BDUR-middelen € 938.000 

- nog te budgetteren middelen interregionale versterking € 555.562 

- aandeel Amsterdam Amstelland interregionale versterking € 1.250.000 

- dekking lasten ivm opheffing reserve dekking Zijlweg (resultaatbestemming 2009) € 230.000 

- dekking Facilitair Bedrijf en Directie Projecten € 142.438 

Primaire begroting € 3.116.000 

- 2
e
 Bestuursrapportage onderbesteding BDUR, ambulancezorg en afronding -/- € 1.645.000 

- tekort loonontwikkeling 1
e
 bestuursrapportage (ingevuld in 2

e
 berap) -/- 104.000 

 € 1.367.000 

 

In de jaarrekening zijn de werkelijke uitgaven Versterkingsmiddelen verantwoord in de programma’s.  en zijn 

daarmee alleen de compensatie van het wegvallen van de onttrekking aan de reserve Zijlweg (ingezet ten 

behoeve van dekking rekeningresultaat 2009) en een administratieve dekkingspost ten behoeve van het 

Facilitair Bedrijf hier op rekeningbasis verantwoord. 

 

Deze werkwijze leidt op dit budget tot een voordeel van € 1,18 mln. ten opzichte van de ramingen (zie ook 

hierna “Niet aan programma’s gerelateerde BDUR middelen”). 

 

Saldi kostenplaatsen 

Voor de toelichting op de saldikostenplaatsen wordt verwezen naar paragraaf 6.2. Ten opzichte van de 2
e
 

berap is sprake van een voordeel van € 460.000. Het belangrijkste aandeel hierin wordt geleverd door de 

bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf en de Huisvesting (totaal € 490.000). 

 

Financieringsresultaat 

Het financieringsresultaat is het saldo van renteopbrengsten en rentekosten. Over activa wordt 5% interne 

rente als financieringslast berekend. Deze rente is de scope van de lange termijn renteontwikkelingen. Omdat 

over de leningenportefeuille van de VRK in 2010 gemiddeld 4,1 % rente is betaald, is er sprake van een 

overschot. Bij eventuele nieuwe (duurdere) leningen zal dit beeld zich bijstellen. 
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Resultaat interregionale versterking Brandweer 

Op het programma Brandweerzorg zijn diverse baten en lasten geboekt met betrekking tot de interregionale 

versterking. Omdat het bestuurlijk kader niet voorziet in de bestedingen binnen dat programma is het resultaat 

hiervan (€ 672.000) overgebracht naar Financiële Middelen. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat het 

resultaat van het programma Brandweerzorg zuiver wordt gehouden. 

 

Niet aan programma’s gerelateerde BDUR middelen 

Op deze inkomstenpost zijn in de begroting de volgende posten geraamd: 

- stijging reguliere BDUR 2010  € 938.000 

- regionale versterkingsmiddelen € 115.000 

- interregionale versterkingsmiddelen € 1.948.000 

 € 3.001.000 

 

Op rekeningbasis zijn hier de volgende BDUR-inkomsten op verantwoord: 

-  BDUR-regulier € 848.000 

-  Auditteam, kwaliteitsverbetering MICK, informatievoorziening media en bestuur,  

multidisciplinaire informatievoorziening, gemeentelijke processen € 734.000 

 € 1.582.000 

 

Omdat de geraamde ontvangst van de interregionale versterkingsgelden volledig op de programma’s is 

geboekt, is op Financiële Middelen sprake van een lagere inkomst dan begroot. 

 

3.4.1  Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten en lasten: Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Vliegtuigramp Febr.2009 54 0 0 0 200 0 200 209 13 197

Incidentele lasten 460 0 0 0 200 0 200 455 0 455

Incidentele baten -335 0 0 0 0 0 0 0 223 -223

Resultaat voorgaand boekjaar 0 0 0 0 0 0 1.195 506 690

Hulpconstructie F&C 0 0 0 200 0 200 220 16 204

Correctie vordering overdracht HDK-SBA 

2009 1214

Totaal incidentele baten en lasten 0 0 1.393 0 0 0 600 0 600 2.079 757 1.322

(Bedragen x €1000)

Rekening 2009 Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

‘Poldercrash’ (€ 197.000 nadeel) 

De vordering uit 2009 ad € 418.000 is op € 70.000 na vergoed door het ministerie van BZK. Daarnaast zijn in 

2010 nog voor € 127.000 aan nakomende kosten poldercrash gemaakt.  

 

Saldo incidentele baten en lasten (€ 232.000 nadelig)  

Het saldo incidentele baten en lasten betreft: 

• De afboeking van een vordering op de gemeente Haarlem  € 62.000 

• De correctie van een factuur voor dienstverlening op het circuit Zandvoort  € 64.000 

• Storting Voorziening groot onderhoud Zijlweg  € 265.000 

• Afwikkeling BTW 2009  € 57.000 

• Voordelige Nacalculatie FLO kosten 2009  €171.000 

• Vrijval van reserveringen bij GHOR  € 51.000 

• Kleine nadelige resultaten € 6.000 

 

Resultaat voorgaande boekjaren (€ 690.000 nadelig) 

Het resultaat voorgaande boekjaren betreft: 

• Vervallen terugbetalingsverplichting aan het UWV resultaat € 13.000 in het kader van WGA; 

• Vrijval projecten AGZ/JGZ ad € 156.000. Het betreft projecten die verantwoord en afgesloten zijn en 

waarvan nog saldi binnen verschillende projectadministratie stonden; 
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• Onverdeelde middelen voorgaande jaren ad € 290.000. Dit zijn subsidie-inkomsten over de periode 

2006-2008 die na controle op te verwachten of toe te rekenen kosten konden vrijvallen. 

• Afboeking GGD ontwikkelingskrediet nieuwbouw Zijlweg € 49.000 

• Afrekening SOA-Poli Kennemergasthuis 2009 ad. € 103.000. Betreft een in 2011 ontvangen factuur 

over het boekjaar 2009, waarvoor in 2009 geen voorziening is getroffen 

• Nagekomen afrekening huur Zijlweg 2009 € 275.000 

• Nacalculatie kopieerkosten 2009 ad €10.000 

• Storting voorziening groot onderhoud Zijlweg € 390.000 
• Dotatie aan de voorziening wachtgelden conform specificatie UWV ad. € 311.000 

• Kleinere nadelige resultaten € 11.000 

 

Hulpconstructie Financiën en control 

Voor de versterking van de afdeling Financiën en Administraties en de controlfunctie is bij de tweede 

bestuursrapportage een bedrag van € 200.000 voor 2010 beschikbaar gesteld. Naast de kosten van tijdelijke 

inhuur zijn ook de kosten van de rapporten over de bedrijfsvoering (Ernst&Young) en de financiële analyses 

(Berenschot) die in 2010 zijn uitgebracht, ten laste van dit budget gebracht 

 
 

3.5       Versterkingsgelden 

 

3.5.1  Regionale versterking 

De VRK ontvangt naast de standaard BDUR financiering voor veiligheidsregio’s voor regionale doeleinden  

€ 5 miljoen aan extra BDUR-middelen (Gebundelde Doeluitkering Veiligheidsregio’s) van het ministerie van 

BZK cq V&J. Daarnaast stelt het ministerie € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking voor de 

regio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. 

 
Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2010 

 

Paragraaf  
nummer 

Verantwoord onder: Totaal bedrag  Details Onderwerp 

3.3.3 Gemeentelijke processen € 700.000    € 200.000 
   € 100.000 
   € 400.000  

Crisiscommunicatie 
Acute informatie voorziening bevolking 
Gemeentelijke Processen 

3.3.4 Politie € 260.000    € 140.000 
   € 120.000 

Multi opleiden en oefenen politie 
Versterking commandostructuur 

3.4 Financiële middelen € 115.000    € 115.000 Adviseur Bestuur 

3.2.1 Regionale 
Brandweerzorg 

€ 1.116.150    € 500.000 
   € 615.000 

Regionalisering Brandweer 
Versterking commandostructuur 

3.4 
3.3.1 

Financiële middelen 
Veiligheidsbureau 

€ 600.000    € 300.000 
   € 300.000 

Multidisciplinaire informatievoorziening 
Netcentrisch werken 

3.2.1 Regionale 
Brandweerzorg 

€ 375.000    € 200.000 
   €   25.000 
   € 150.000 

Pro-actie en Preventie 
Meetploegen eerste uur 
MDT’s beheer 

3.1.4 GHOR € 743.000    € 200.000 
   €   75.000 
   € 465.000 

Regie acute zorgketen 
Kwaliteitsverbetering PSGHOR 
Versterking commandostructuur 

3.1.1 AGZ € 150.000    € 150.000 Quarantaine functie 

3.4 
3.3.1 

Financiële middelen 
Veiligheidsbureau 

€ 665.000    € 515.000 
   € 150.000 

Auditteam 
Inrichting triport-2, incl 2e COH 

3.4 Financiële middelen € 280.000    € 250.000 
   €   30.000 

Kwaliteitsverbetering Mick 
Automatische info verstrekking media, bestuur 

 Totaal  € 5.000.000  

 

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma’s verantwoord. Het overgrote deel van het totaal 

beschikbare budget is aan de hand van planvorming vertaald in gerichte structurele versterking van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden 

van de diverse programma’s en lastig afzonderlijk kunnen worden beschouwd. Daarbij speelt het al dan niet 

berekenen van de indirecte kosten een rol. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de 

gemeenten is opgenomen in het programma ‘Alarmering en Multidisciplinaire opschaling’.  
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De onderuitputting BDUR middelen betreft middelen die nog niet aan projecten of operationele taken zijn 

toegewezen, vertraagde projectuitvoeringen en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met 

Amsterdam-Amstelland. Voorts zijn de indirecte kosten deels niet aan de BDUR activiteiten toegerekend 

waardoor dit op financiële middelen is verantwoord. 

 

Overzicht BDUR middelen 2010 

 
BDUR BDUR kosten BDUR resultaat BDUR resultaat

BDUR BDUR verantwoord verantwoord verantwoord

circulaire ontvangen in programma's in programma's in fin.middelen

Basis BDUR 2010 2.931.034           3.145.276-        2.297.032-           848.244-             

Regionale versterking 5.000.000           5.000.000-        3.732.951-           532.812-             734.238-             

Interregionale versterking KL 1.250.000           1.250.000-        569.629-             9.437-                 670.934-             

Interregionale versterking AA 1.250.000           1.250.000-        1.250.000-           

10.431.034         10.645.276-       7.849.612-           542.249-             2.253.416-           
* Ontvangen Basis BDUR 2010 is inclusief BTW compensatie van € 121.433 en verdeling restbudget ad € 92.810 in totaal € 214.244 
 

Met betrekking tot de niet in de programma’s verantwoorde projecten kan het volgende worden gemeld: 

 

Auditteam 

Auditteam betreft een regionaal versterkingsproject waarvan de uitvoering in de loop van 2010 is begonnen. 

Het project is nog niet in een VRK programma geborgd. 

 

Multidisciplinaire Informatievoorziening 

Dit betreft een regionaal versterkingsproject waar ook Netcentrisch werken van deel uitmaakte. Het project 

Netcentrisch werken is inmiddels afgerond en overgedragen aan het Veiligheidsbureau Kennemerland. Na de 

afronding van Netcentrisch werken is een start gemaakt met de uitvoering van het tweede projectonderdeel, 

Multidisciplinaire Informatievoorziening. Dit project is nog in ontwikkeling en nog niet aan de lijn 

overgedragen. 

 

Automatisering Informatie Voorziening aan M/V/B 

Dit is een regionaal versterkingsproject waar nog geen invulling aan kon worden gegeven. 

 

Kwaliteitsborging MICK 

Kwaliteitsborging MICK is een regionaal versterkingsproject. De uitvoering van het project heeft vertraging 

ondergaan, maar in de loop van 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van het project. Naar verwachting 

zullen de structurele middelen in 2011 beschikbaar gesteld worden aan het MICK. 

 

Beleidsondersteuning Voorzitter VR 

Deze regionale versterkingsmiddelen zijn in 2010 overgedragen aan de Holdingstaf, waar aan de functie 

Bestuurlijk adviseur invulling wordt gegeven. 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Ontwerp Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland  36 van 71 

 

 

3.5.2  Interregionale versterking 

Het gaat hier om het interregionale samenwerkingsverband met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

(programmanaam ‘De Arend’). In 2010 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland 

gewerkt aan de opzet en uitvoering van het programma. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000 

waarvan beide organisaties € 1.250.000 in de planuitvoering steken. 

 

De voorlopige verdeling van de verantwoordelijkheid voor de projecten in het kader van interregionale 

samenwerking ziet er als volgt uit: 

 

Overzicht inzet BDUR middelen Interregionaal Versterkingsplan Kennemerland/Amsterdam-Amstelland 2010 

Projectverantwoordelijkheid en beschikbare middelen 

Onderwerp  VRK   AA   Totaal  

Inrichten expertise-centrum-VRK       171.000         171.000  

Risicoprofiel inventarisatie Amsterdam Amstelland        121.500       121.500  

Risicoprofiel analyse –VRK       121.500         121.500  

Grote kans, klein effect –VRK       

Versterking juridische expertise-VRK       415.250         415.250  

Special coverage locations- Amsterdam Amstelland        136.750       136.750  

Bijstandsbureau-VRK         30.000            30.000  

Interregionaal Brwcompagnie VRK         40.000            40.000  

Interregionaal Planvorming-VRK         40.000            40.000  

Interregionaal Opleiden/ oefenen-VRK         59.000            59.000  

Informatiemanagement- Amsterdam Amstelland           55.000          55.000  

Netcentrisch sail-VRK       165.000         165.000  

Oefenpaspoort-VRK Amsterdam Amstelland         45.000          45.000          90.000  

Nazorg- Amsterdam Amstelland           60.000          60.000  

AMAS (Amsterdam Mutual Aid System)- 
Amsterdam Amstelland           81.000          81.000  

HOVD piketten-VRK         27.000            27.000  

OGS/AGS/MPL- Amsterdam Amstelland 
(ongevallen en gevaarlijke stoffen)           30.000          30.000  

Inzetmogelijkheden GHOR        265.000       265.000       530.000  

Programmakosten       163.500       163.500       327.000  

 Totaal   1.542.250       957.750    2.500.000  

 

Brandweer Kennemerland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 1.277.250, waarvan de uitvoering 

van Risicoprofiel analyse en Netcentrisch sail zijn overgedragen aan het VBK. De GHOR Kennemerland is 

projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 265.000. 

• Inrichten expertisecentrum: de focus is in 2010 gericht geweest op het bouwen van de organisatie en 

het op orde krijgen van de interne bedrijfsvoering, hierdoor is er per saldo onvoldoende capaciteit 

beschikbaar geweest om het expertisecentrum in te richten. 

• Grote kans, klein effect: door onvoldoende beschikbare capaciteit is dit project niet van start gegaan. 

• Versterking juridische expertise: de voorbereiding is in 2010 gestart en zal in 2011 worden afgerond.  

• Inrichten bijstandsbureau: in 2010 heeft besluitvorming over de positionering plaatsgevonden maar de 

inrichting is doorgeschoven naar 2011 vanwege de focus op interne bedrijfsvoering en bouwen van de 

organisatie. 

• Opzetten en oefen brandweercommissie: een reguliere oefening heeft plaatsgevonden maar het 

structureel borgen van beheer en oefenen is nog niet volledig uitgevoerd in verband met 

capaciteitgebrek. 

• Interregionale planvorming: niet uitgevoerd in verband met capaciteitsgebrek. 

• Oefenpaspoort: de voorbereiding is in 2010 afgerond. Implementatie volgt in 2011. 

• HOVD piketten: de scan is in 2009 afgerond. De implementatie volgt in 2011.  

• Risicoprofiel: het project zal in 2011 worden afgerond. 

• Netcentrische werken Sail: project volledig uitgevoerd en succesvol afgerond in 2010. 

• De GHOR middelen zijn in het operationele proces van de GHOR volledig ingezet 
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Brandweer Amsterdam-Amstelland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 692.750. De GHOR 

Amsterdam-Amstelland is projectverantwoordelijk voor € 265.000 en heeft dit bedrag beschikbaar gekregen 

uit de interregionale versterkingsmiddelen. 

 

• Risicoinventarisatie: project is niet uitgevoerd 

• Special Coverage Locations: project loopt door in 2011  

• Informatiemanagement: project loopt door in 2011 

• Nazorg: project is niet gestart. 

• AYMA/AMAS: project uitgevoerd en loopt door in 2011. 

• OGS:  project is niet gestart.  

• De GHOR middelen zijn in het operationele proces van de GHOR volledig ingezet 
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4.  Weerstandsvermogen en risico’s 

 

4.1 Risicomanagement 

 

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico’s. Er ligt een 

uitdrukkelijke relatie tussen het risicomanagement en de reservepositie van een organisatie. Het 

risicomanagement van de VRK bestaat op dit moment nog hoofdzakelijk uit het identificeren van risico’s, als 

onderdeel van het begrotingsproces. De elementen analyseren en managen kent de VRK nog onvoldoende. In 

de kadernotitie van de begroting 2011 is een beleidsmatige grondslag gelegd voor risicomanagement in de 

brede zin van het woord. De introductie hiervan in de organisatie wordt in de tweede helft 2011 ter hand 

genomen. 

 

4.2 Weerstandspositie  

 

In de achterliggende periode is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de 

VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Met het dekken van het rekeningsaldo 2009, was het 

eigen vermogen op rekeningbasis negatief. Dit resulteert dus in een zeer zwakke weerstandspositie van de 

VRK. 

 

4.3 Risicoprofiel 

 
In 2010 hebben zich geen belangrijke onverwachte gebeurtenissen voorgedaan met een groot financieel effect. 

 

In de begroting waren onderstaande risico’s opgenomen. 

 

Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen 

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de 

financiële reikwijdte op voorhand voor 95% vast. Gezien de bezuinigingsoperaties die vanuit het Rijk worden 

ingezet en die mede via het gemeentefonds ook de VRK zullen raken, is dit gegeven van groot belang. Mede 

om deze reden is bestuurlijk opdracht gegeven aan de directie te onderzoeken in hoeverre het uitgavenpatroon 

van de VRK bepaald wordt door wettelijke eisen, om zodoende een scherp beeld te krijgen van de middelen 

die gemoeid zijn met de beleidsvrijheid van de aangesloten gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

ook relevant om te kunnen beoordelen in hoeverre binnen de financiële kaders ruimte ligt om toekomstige 

tegenvallers te kunnen opvangen. 

 

Economische recessie 

Als gevolg van de kredietcrisis dient op rijksniveau te worden bezuinigd. Dit heeft gevolgen voor de financiële 

positie van gemeenten, en daarmee ook de verbonden partijen. Gelijkertijd is gemeld dat het rijk het mes zet in 

doeluitkeringen, die nu door de VRK worden ontvangen. In tijden van economische tegenwind heeft het 

verleden geleerd dat rekening moet worden gehouden met een verhoogd aantal branden (gericht op de 

uitkeringen van verzekeringen). Ook moet rekening worden gehouden met een groter risico op oninbare 

debiteuren als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven. 

 

Werkkostenregeling 

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en 

verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel wordt met een nieuwe term 

aangegeven, namelijk de “werkkostenregeling”. Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de 

kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking.  

De invoering van de werkkostenregeling gebeurt al vanaf 1 januari 2011. Werkgevers mogen in de jaren 2011 

tot en met 2013 kiezen voor het huidige regime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen of voor de 

nieuwe werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de 

fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle 

bedragen boven dit forfait die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen worden met 80% belast. 

De VRK werkt in 2011 aan de opzet van de werkkostenregeling. Daarbij bestaat een reëel risico dat een deel 

van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden.  
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Bedrijfsvoering op orde 

Om de bedrijfsvoering op orde te brengen is in 2010 een extra financiële impuls nodig geweest.  

Het volledig implementeren van dergelijke trajecten is een langdurig proces dat veel tijd vraagt. Daarbij 

kunnen nu nog onbekende kosten aan de orde komen. 

 

Grootschalige incidenten 

Met de ervaring van de poldercrash is gebleken dat bij grootschalige incidenten veel geld gemoeid kan zijn. 

De betreffende regeling bij het ministerie van BZK geeft voor vergoeding weinig houvast. Met de Poldercrash 

is voor de VRK een bedrag gemoeid van € 900.000 t/m 2010, waar het ministerie van BZK een deel van 

vergoedt. De vergoeding kan per incident verschillen. In het geval van een groter incident kunnen de kosten 

nog beduidend hoger zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. 

 
Markttaken en subsidies AGZ en plusproducten JGZ 

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en 

plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is 

afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten. 

De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te 

vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld 

als gevolg van bezuinigingen, zal sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor 

de kosten van de ondersteunende functie. De voorziening voor deze risico’s moet nog worden opgebouwd. 

 

Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal 

Door de fiscus is bij de gemeente Haarlem BTW nagevorderd inzake bovengenoemde dienstverlening. De 

gemeente Haarlem heeft deze BTW bij de VRK in rekening gebracht. Uit gedegen boekenonderzoek is door 

de VRK geconcludeerd dat de schuld aan de fiscus op 31 december 2008 in de balans van de gemeente 

Haarlem was opgenomen en dat wijziging van deze positie niet uit de boekhouding van de VRK is op te 

maken. Hiertoe is een sluitend dossier van alle relevante mutaties aan de gemeente Haarlem geleverd. Er is in 

de balans voor deze vermeende vordering dan ook geen voorziening opgenomen. Dit is ook schriftelijk aan de 

gemeente Haarlem ter kennis gebracht. 

 

Onderhoud MICK 

In de begroting 2011 en 2012 is geen onderhoudspost voor het MICK opgenomen. Op enig moment in de 

toekomst moeten er natuurlijk wel onderhoudswerken gaan plaatsvinden. Daarvoor is in de balans ultimo 2010 

geen voorziening opgenomen en dus zal dit risico alsnog moeten worden afgedekt. 

 

Onderhoud pand Zijlweg 

Uit een expert onderzoek en een grondige inventarisatie is gebleken dat, om het pand Zijlweg aan de vereisten 

voor veilig en gezond werken te laten voldoen, er jaarlijks € 130.000 aan een  onderhoudsvoorziening moet 

worden gedoneerd. In de begroting 2011 en 2012 is dit niet voorzien en dus zal dit risico alsnog moeten 

worden afgedekt. 

 

Frictiekosten GGD 

In de basiscalculatie van contractopdrachten van de GGD is een risico-opslag van 10% opgenomen om bij 

afname of beëindiging van het contractvolume de personele frictiekosten te kunnen opvangen. Deze risico-

opslag is een onderdeel van het programmaresultaat OGZ en heeft dus bijgedragen aan de vorming van de 

algemene reserve. Als er zich bij afname of beëindiging van contractvolumes frictiekosten voordoen zijn er 

geen specifieke reserves voorhanden en moet een beroep op het weerstandvermogen worden gedaan. 

 

Frictiekosten personeel 

Het project bedrijfsvoering op orde wordt in 2011 voortgezet. Hierbij wordt ook naar de kwantitatieve en 

kwalitatieve bezetting van afdelingen gekeken en wordt een optimalisatieslag gemaakt. Het risico dat er zich 

frictiekosten van welke aard dan ook zullen voordoen is niet uit te sluiten. Hier zijn geen specifieke reserves 

voor gevormd.  
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Ondersteuning Masterplan ICT 

In de oorspronkelijke opzet zou het Masterplan ICT in 2010 vrijwel geheel zijn voltooid. Door perioden van 

aanbesteding en heroverweging van de projectuitvoering is het project vertraagd. Dit impliceert dat de 

personele sterkte aan ondersteunend technisch personeel ook in 2011 boven de normale formatieve sterkte 

moet worden gehouden terwijl de kosten hiervoor in 2010 gepland waren. Voor de ondersteuning om de 

voltooiing van het project in 2011 mogelijk te maken is in de begroting 2011 niet voorzien en er zijn in 2010 

ook geen specifieke reserveringen voor gemaakt. 

 

 

4.4 Conclusie weerstandpositie 

  

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.  

Het weerstandsvermogen volgens de jaarrekening 2009 bedraagt € 400.000 negatief. Als gevolg van het tekort 

2009 is het vermogen naar dit niveau afgenomen. Als gevolg van herijking van alle reserves en voorzieningen 

is de algemene reserve toegenomen tot € 288.000 negatief. De bestemmingsreserves bevatten € 156.000, 

waarmee sprake is van een negatief eigen vermogen van € 133.000. 

 

Bij de kadernotitie begroting 2011 vastgesteld dat bij de VRK sprake is van een gematigd risicoprofiel. De 

tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico’s zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is 

een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van € 75 miljoen 

is dat een bedrag van € 3,8 miljoen. 

 

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige 

incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële 

reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, i.c. het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende 

compensatieregeling in stand houdt kan een groot incident derhalve verstrekkende consequenties hebben. 

Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de 

financiële gevolgen van een groot incident. Alleen zeer vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële 

zin bestand tegen dergelijke risico’s. 

 

Er zijn extra inspanningen nodig om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Daarnaast staan we aan de 

vooravond van forse (rijks)bezuinigingen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om het weerstandvermogen de 

komende jaren te voeden uit de exploitatie van de VRK waarschijnlijk klein. 

 

Deze conclusie brengt met zich mee dat de komende jaren gemeenten een verhoogd risico dragen. Een deel 

van dit risico heeft overigens te maken met het feit dat met de regionalisering van de brandweer ook de 

risico’s aan de VRK zijn overgedragen. Met de regionalisering van de brandweer zijn echter geen middelen 

meegekomen om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. 
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5. Financiering 

 

5.1 Algemeen 

 

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Het doel van 

deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, 

naast het beheersen van renterisico’s. Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio’s als 

verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het 

jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het 

treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. 

Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten 

ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 

2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Gemiddeld had de VRK een korte termijn schuld van € 14,4 

miljoen. Daarnaast is er een lange termijn schuld van € 24,3 miljoen. Deze schuld hangt samen met 

investeringen, waar dus bezittingen tegenover staan. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en 

lange termijn schuldpositie van de VRK weer. 

 

5.2 Risicobeheer 

 

In deze paragraaf wordt een financiële analyse gegeven van de VRK. Bij risico’s wordt ingegaan op het 

renterisico. 

 

Renterisico 

Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de 

kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm.) 

 

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) 

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de 

Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het 

doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte termijn financiering. Indien deze 

limiet overschreden wordt dient een korte termijn lening in een lange termijn lening te worden omgezet. De 

kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2010 is het lasten begrotingstotaal € 73,3 miljoen dit is na 

de 2
e
 berap en zonder interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een 

kasgeldlimiet van € 6,01 miljoen. 

 

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet is als volgt te specificeren:  

 
 Bedragen *€ 1.000 

Liquiditeitspositie 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e  kwartaal 

Liquiditeitspositie 1.291 2.045 2.655 4.758 

Kasgeldlimiet 6.010 6.010 6.010 6.010 

Bestedingsvrijheid 7.301 8.055 8.665 10.768 

 

De VRK heeft per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de Wet Fido oplegt aan openbare lichamen.  

 

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm) 

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan 

renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit 

de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat 

wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan rente 

aanpassing onderhevig is. 

 

De renterisiconorm bedraagt 20% van de stand van de leningportefeuille bij aanvang van het jaar. De vaste 

schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2009 € 25,5 miljoen minus €1,075 miljoen aflossing 2010, 

waardoor voor maximaal € 6,0 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft geen lening 

geherfinancierd en daarmee voldaan aan de renterisiconorm.  
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5.3 Leningenbeheer 
 

Leningenportefeuille 

De leningen van de VRK zijn als volgt te specificeren: 

 

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)    (Bedragen * €1000)  

Leningnr Instelling 
Datum 

overeen- Oorspronkelijke  
Rente 

% Rente/afl. Saldo  Opgenomen Aflossing Saldo  

    komst bedrag   datum 1-1-2010 2010 2010 31-12-2010 

40.102078 BNG 9-10-2006 4.500 4,49 1-8-2048 4.359   112 4.247 

40.102079 BNG 12-9-2006 3.000 4,35 1-9-2021 3.000   0 3.000 

40.102080 BNG 9-10-2006 6.500 4,45 1-11-2047 6.175   163 6.012 

40.104410 BNG 6-7-2009 8.000 3,76 6-7-2019 8.000   800 7.200 

40.104410 BNG 3-8-2009 4.000 3,4 1-8-2014 4.000   0 4.000 

Totaal           25.534 0 1.075 24.459 

 

In 2010 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen. 

Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname 

van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rente percentage 

gedaald ook de VRK heeft hier ook van weten te profiteren. 

 

Rentevisie 

De begroting 2010 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2009 

aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is € 11,2 miljoen. 

De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van € 13,3 miljoen. In 2010 

zijn er geen leningen aangetrokken. De verwachting is dat in 2011 de betaalde rente de begrote rente niet te 

boven zal gaan. 

 

Liquiditeitsrisico 

Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan 

worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit 

risico beheerst. In 2010 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar. 

2007
2008

2009
2010

rente percentage

vaste schuld0,00

5,00

10,00
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20,00
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ontwikkeling leningportefeuille (per 31-12) en rentelast

rente percentage
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Kredietrisico’s 

De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico’s. 
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6. Bedrijfsvoering 

 

6.1 Bedrijfsvoering algemeen 

 

De bedrijfsvoering van de VRK heeft vanaf de start van 2008 op de agenda gestaan. Eind 2009 is 

geconstateerd dat de bedrijfsvoering van de VRK minder op orde was dan gewenst. De operationele 

doelstellingen alsmede de crisisbeheersing en rampenbestrijdingstaken waren snel na oprichting en fusies in 

orde maar de bedrijfsvoering en in het bijzonder de ondersteunende taken van het Facilitair Bedrijf liepen bij 

deze ontwikkeling achter. Met gebruikmaking van de resultaten en aanbevelingen van een onderzoek van 

Ernst & Young is vanaf maart 2010 een verbetertraject uitgevoerd. De verbeteracties hebben in de organisatie 

hoge prioriteit gehad. In de 1
e
 en 2

e
 bestuursrapportage en in kwartaalsgewijze rapportages van Ernst & Young 

is het proces gemonitord. Eind 2010 was het merendeel van de onderwerpen in de actielijst  in maatregelen en 

acties omgezet. Dit proces krijgt in 2011 vervolg. Naar verwachting zal het geheel van maatregelen en 

gedragsveranderingen er voor zorgen dat de VRK in 2011 in al zijn disciplines compleet in control zal zijn. De 

monitoring van de procesgang door directie en bestuur zal in 2011 worden voortgezet.  

 

6.2 Resultaat op ondersteunende afdelingen 
 

De resultaten en de begrotingen van de ondersteunende afdelingen staan in de onderstaande tabel 

weergegeven.  

 
Bedragen x €1.000

Ondersteunende afdelingen

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Facilitair bedrijf 18.139 18.139 0 21.648 21.559 89 18.534 18.928 -394

Directie plus Holdingstaf 2.146 2.146 0 2.268 2.246 22 2.281 2.184 98

totaal ondersteunende afdelingen 20.285 20.285 0 23.916 23.805 111 20.816 21.112 -296

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

Bij de 2e
 
bestuursrapportage is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er voor het Facilitair Bedrijf en voor 

huisvesting niet genoeg middelen in de begroting waren opgenomen. Bij besluit is er voor het Facilitair Bedrijf  

€ 2.245.000 en voor huisvesting € 1.050.000 aan de begroting toegevoegd conform onderstaande specificaties. 

 

Financieel overzicht tweede berap FB: 

Facilitair bedrijf en holdingstaf     € 1.900.000 

ICT dienstverlening Haarlem     €    125.000 

Tekort dekking masterplan     €    220.000 

Totaal FB       € 2.245.000 

 

Financieel overzicht tweede berap Huisvesting: 

Tekort Huisvesting Spaarnepoort    €    700.000 

Tekort Huisvesting Zijlweg     €    350.000 

Totaal Huisvesting      € 1.050.000 

 

6.2.1 Facilitair Bedrijf (FB) 

Het FB sluit met een positief saldo van € 398.000 dat zich als volgt laat specificeren: 

 

Facilitair bedrijf

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Facilitair bedrijf excl. hv 14.362 14.362 0 16.834 16.745 89 14.307 14.554 -247

Huisvesting 3.776 3.776 0 4.826 4.826 0 4.285 4.435 -151

Totaal Facilitair bedrijf 18.138 18.138 0 21.660 21.571 89 18.592 18.989 -398

Bedragen x €1.000

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010
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Facilitair Bedrijf exclusief huisvesting 

Voor het FB zijn in onderstaande tabel de extra inkomsten en begrote uitgaven van de 2
e
 bestuursrapportage 

bij Management & Organisatie (M&O) geraamd, met uitzondering van de specifiek toegekende middelen voor 

ICT. Deze tabel geeft de resultaten per onderdeel van het FB weer. 

Facilitair bedrijf

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

FB (M&O) 180 180 0 2.183 2.180 3 97 2.063 -1.966

Personeel Zaken & Communicatie 2.786 2.786 0 2.816 2.786 30 2.569 2.631 -62

FUWA 0 0 0 0 0 0 76 -49 125

FB Financien & Administratie 1.455 1.455 0 1.509 1.493 17 1.655 1.424 231

Doorbelasten kosten SBA/derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostenplaats Afschrijvingen 4.959 4.959 0 4.959 4.959 0 3.580 3.580 0

Facilitaire &  Juridisch Zaken 2.336 2.336 0 2.361 2.336 25 2.677 2.316 361

FB ICT 2.647 2.647 0 3.006 2.992 14 3.654 2.589 1.065

Totaal 14.362 14.362 0 16.834 16.745 89 14.307 14.554 -247

Bedragen x €1.000

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

De aanvullende middelen verkregen op basis van de 2
e
 berap zijn in één bedrag bij de afdeling M&O geraamd. 

De extra middelen zijn ingezet binnen alle afdelingen van het Facilitair Bedrijf voor onder andere: extra 

inhuur, fuwa traject, extra operationele kosten en ICT kosten. Ten opzichte van de gewijzigde begroting sluit 

het FB met een positief financieel saldo van € 336.000. De onderdelen van het FB hebben daarmee financieel 

gezien in lijn met de ramingen van de 2
e
 bestuursrapportage gepresteerd.  

De positieve afwijkingen ten opzichte van de 2
e
 berap zijn met name veroorzaakt door het beperken van 

inhuur derden en het niet (direct) opvullen van vacature ruimte. Door herijking en aanbesteding is de 

uitvoering van het project Masterplan ICT vertraagd waardoor de uitrol zich tot eind 2011 zal uitstrekken. 

 

Huisvesting 

In de 2
e
 berap werd er melding gemaakt van het geraamde te kort € 1.050.000 ten aanzien van huisvesting. Ten 

opzichte van de 2
e
 berap is het uiteindelijke resultaat van huisvesting € 151.000 positief.  

Huisvesting

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Huisvest. MICK 746 746 0 746 746 0 700 715 -15

Zijlweg 200 1.246 1.246 0 1.596 1.596 0 1.660 1.568 92

FL v. Adrichemlaan 142 142 0 142 142 0 111 148 -37

Heemskerk, Duitslandlaan 3 128 128 0 128 128 0 155 90 65

Ijmuiden, Zeeweg 200 63 63 0 63 63 0 66 61 5

Oost, Amsterdamstr. 73 23 23 0 23 23 0 22 23 -1

Schalkwijk, Athenestraat 31 44 44 0 44 44 0 40 38 2

Noord, Flevoplein 6 23 23 0 23 23 0 21 23 -2

Heemstede, L.v.de Keijstr.7 19 19 0 19 19 0 13 18 -5

Spaarnepoort 1.107 1.107 0 1.807 1.807 0 1.264 1.506 -242

Badhoevedorp Meidoornweg 2 45 45 0 45 45 0 51 42 9

Hoofddorp Markenburg 129 45 45 0 45 45 0 47 49 -2

Hoofddorp Lutulistraat 145 29 29 0 29 29 0 27 34 -7

Lisserbroek Krabbescheerstraat 6 6 0 6 6 0 2 6 -4

Nieuw-Vennep Vivaldisingel 309 83 83 0 83 83 0 79 86 -7

Rijsenhout Schouwstraat 19 7 7 0 7 7 0 8 7 1

Zwanenburg Van Hallstraat 2 20 20 0 20 20 0 19 21 -2

Totaal Huisvesting 3.776 3.776 0 4.826 4.826 0 4.285 4.435 -151

Bedragen x €1.000

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010

 
 

Bij de locatie Zijlweg is sprake van een te kort van € 92.000. De extra benodigde materiële uitgaven worden 

nog nader beschouwd op eventuele structurele doorwerkingen. 
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Bij Spaarnepoort waren de totale kosten € 242.000 lager dan verwacht in de 2
e
 berap. Dit komt mede doordat 

achteraf gezien de ramingen voor servicekosten € 120.000 te hoog waren ingeschat. Dit is een structureel 

gegeven. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om de benodigde onderhoudsbedragen, zoals gebleken bij de 

inventarisatie van het meerjareninvesteringsplan, voor de huisvesting Zijlweg op te kunnen vangen. 

 

De Duitslandlaan locatie heeft een negatief saldo van € 65.000 door hogere kosten dan verwacht.  

 

Het totale resultaat van huisvesting is mede door bovengenoemde redenen € 151.000 positief.  

 

Facilitair Bedrijf algemeen 
De afdeling Financiën & Administraties heeft in verband met het niet kunnen vervullen van de vacature van 

afdelingshoofd gedurende de eerste acht maanden van 2010 onder leiding van een externe en later een interne 

interim-manager gewerkt aan het op orde brengen van de financiële huishouding. De functie van 

afdelingshoofd Financiën is sinds 1 september 2010 weer definitief ingevuld.  

 

De grote werklast bij de afdeling Personeelszaken en Communicatie heeft geleid tot het aanstellen van een 

tijdelijk afdelingshoofd Communicatie in 2010. Deze functie is waargenomen door een leidinggevende van de 

rode kolom en later door de teamcoach Communicatie.  

 

Bij de afdeling Facilitaire en Juridische Zaken is vanaf maart in verband met langdurige ziekte van het 

afdelingshoofd de teamcoach Facilitaire Zaken als interim-afdelingshoofd benoemd. Door het zoveel mogelijk 

intern oplossen van de noodzakelijke waarnemingen is kostbare externe inhuur voorkomen.  

 

Inzet adviseurs 

Rond het tweede kwartaal werd goed zichtbaar met welke financiële problemen de VRK te kampen had. Er is 

daarop energie gestoken in het binnen het FB zoeken naar besparingsmogelijkheden op korte termijn. Een van 

de reeds in 2009 ingezette maatregelen was het sterk terugdringen van extern ingehuurde partijen. De inzet 

van met name de financiële adviseurs om de oorzaken van de overschrijdingen te analyseren en  tal van 

financiële dossiers uit te diepen, hebben een groot deel van de financiële capaciteit in 2010 opgeëist. Daardoor 

heeft het proces om de bedrijfsvoering op orde te krijgen minder aandacht gekregen in uitvoerende zin. 

Tegelijkertijd is wel binnen de afdeling veel kennis opgebouwd .  

 

Jaarwerkplan 2011 

De verworven inzichten, opgedaan in 2010 hebben eind 2010 geleid tot een gedetailleerd en geprioriteerd 

overzicht van zaken die het FB in 2011 zal oppakken. Ook in 2011 zal het accent nog sterk liggen op het 

verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering. 

 

Financiën en Administraties  
Bij het op orde brengen van de financiële afdeling is dankbaar gebruik gemaakt van de collegiale 

ondersteuning uit de regiogemeenten. Om een inhaalslag te maken in de B+V cyclus is gedurende het laatste 

kwartaal extra externe capaciteit ingehuurd. De bezetting van de afdeling is met de aanstelling van een 

afdelingshoofd en een adviseur met ingang van het laatste kwartaal van 2010 verbeterd. Het instrument 

maandrapportage is als follow-up instrument tussen directie en sectormanagers goed doorontwikkeld. Er is 

veel energie gestoken in het oplossen van oude dossiers en de onderbouwing van probleemdossiers. De 

voornoemde extra inzet moet er toe leiden dat alle B+V producten begin 2011 volgens in de vereiste kwaliteit 

aan het bestuur kunnen worden aangeboden. In 2011 zal de rol van de financiële adviseurs verder worden 

uitgediept. Daarnaast zal de administratie beter worden georganiseerd door o.a. de implementatie van een 

nieuw administratiepakket met digitale documentstromen. De vastlegging van de administratieve organisatie 

(AO) zal verder worden uitgewerkt en aan de verbeterde situatie aangepast. 
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Personeelszaken 

Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering hield voor personeelszaken concreet in harmonisering van 

regelgeving en beleid op het gebied van personeelsbeleid. Ten tijde van de regionalisering is afgesproken dat 

de VRK op arbeidsvoorwaardelijk gebied de regelgeving van de gemeente Haarlem volgt; echter in de praktijk 

blijkt dat die regelgeving niet bij iedereen bekend is en/of niet door iedereen toegepast wordt. Haarlem kent 

zaken als nachtdiensten, 24-uurs diensten en roosters niet of nauwelijks. Daardoor zijn de Haarlemse regels 

niet altijd direct toepasbaar op de VRK, en dienen deze aangepast te worden. In sommige gevallen is de 

aanpassing dermate inhoudelijk dat de regeling door de Ondernemingsraad of het Georganiseerd Overleg 

goedgekeurd dient te worden. 

 

Naast harmonisering op organisatieniveau is de VRK op landelijk niveau geconfronteerd met een aantal 

ontwikkelingen: 

• In 2010 is de CAO gemeenten 2009-2011 geïmplementeerd 

• De nieuwe CAO Ambulancezorg is ingevoerd op 1 januari 2011 

• Er is voor vrijwilligers, op landelijk niveau, een nieuwe rechtspositieregeling vastgesteld 

• Binnen de VRK zijn nieuwe vergoedingen ingevoer; 

• En is een afbouwregeling van de rechtspositie vrijwilligers vastgesteld. 

 

Verzuim staat sinds 2010 nadrukkelijk op de agenda van de organisatie: een verzuimprotocol is vastgesteld, 

verzuimcijfers zijn beschikbaar en het Sociaal Medisch Overleg is structureel ingevoerd.  

De FLO-overgangsrechtdossiers (op individueel niveau) zijn op het gebied van salariëring en fiscale 

consequenties op orde gebracht. Dit betrof een inhaalslag van voor de regionalisering. Daarnaast is een 

regeling bezoldiging inzake FLO-overgangsrecht opgesteld en heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken 

moedergemeentes om tot overeenstemming te komen over de financiering van de regeling. Dit wordt afgerond 

in 2011. 

Bij de vorming van de VRK in 2008 is afgesproken tot één functiebeschrijving- en waarderingsysteem te 

komen. Het komt nu voor dat een en dezelfde functie binnen de VRK op verschillende wijzen is beschreven en 

gewaardeerd. Ook hierin dient een harmoniseringsslag plaats te vinden. Er is gekozen voor een functieboek 

met generieke functiebeschrijvingen. In 2010 hebben alle leidinggevenden de ‘uitgangssituatie’ voor hun 

medewerkers opgesteld. Dit om in 2011 de inpassing in het functieboek te kunnen bewerkstelligen.  

Daarnaast is de procedureregeling door het bestuur vastgesteld.  

 

Tenslotte is een interne klachtenregeling en een statuut vertrouwenspersonen ontwikkeld, zijn ‘Kaders 

mobiliteit’ vastgesteld, is de ambtseed vormgegeven, zijn uitgangspunten voor een nieuwe 

beoordelingssystematiek vastgesteld, is de gedragscode voor ambtenaren aangepast op de VRK situatie en is 

de richtlijn ‘collectieve acties’ vastgesteld. 

 

Communicatie 

Samen met de gemeente Haarlem zijn een communicatieplan, website en andere producten voor de Brede 

Centrale Toegang ontwikkeld. Diverse folders van de GGD zijn aangepast en in herdruk genomen. Voor de 

GGD is tevens een map over de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid op Schiphol uitgegeven. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen is extra aandacht geschonken aan de organisatie van de periodieke 

raadsinformatieavonden. Onder regie van de gemeenten is meegewerkt aan de herziening van het Deelplan 

Crisiscommunicatie. 

 

In het kader van samenwerking met onze partners is onder meer een communicatiestrategie opgesteld voor 

AYMA, zijn met Schiphol afstemmingsafspraken gemaakt over persvoorlichting en is een 

communicatietraject gestart ten behoeve van het verbeteren van het gebruik en vertrouwen in C2000 (samen 

met de politie). Tenslotte is er een intern congres georganiseerd over de Poldercrash. 
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ICT 

Masterplan ICT 

De uitvoering van het Masterplan ICT is voorbereid door inrichting van het proces. De (web)mailomgeving is 

gereed. De telecom- en data infrastructuur is op orde gebracht in het kader van de regionalisering en alle 

faciliteiten die niet noodzakelijk waren, zijn opgeheven. Conversieprojecten, die bedoeld zijn om de 

programma’s die nog binnen de ICT-omgeving van de gemeente Haarlem draaien om te zetten naar de eigen 

omgeving, zijn gestart. De gemeente Haarlem en de VRK hebben een ontvlechtingsplan opgesteld dat in 2011 

wordt uitgevoerd. Door de opstelling van dit plan is vertraging ontstaan in de uitvoering van het Masterplan. 

Begin 2011 vindt een financiële herijking plaats van het Masterplan ICT, die o.a. inzicht geeft in de financiële 

gevolgen van de ontstane vertraging.  

 

ICT Beheer 

Enkele instrumenten om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken, zijn geïmplementeerd, zoals 

standaardisering van procedures en het in gebruik nemen van een incidentvolgsysteem. 

Het licentiebeheer is door Functioneel beheer ingericht. Door Technisch beheer  

is een begin gemaakt met de systeemdocumentatie en het beschrijven van werkprocedures. In verband met de 

geplande outsourcing zijn kavels gedefinieerd, die zullen worden uitbesteed of aanbesteed. 

ICT heeft in 2010 tal van projecten vakmatig ondersteund, waaronder Elektronisch Kinddossier en de 

projecten Burgerservicenummer, Veiligheidspaspoort en Burgernet. Een aantal projecten voor specifieke 

organisatieonderdelen lopen door in 2011 (bijv. Ambunet, GMS-clients, Digitale Helibeelden ). 

 

Facilitaire en Juridische zaken 

 

Facilitaire Zaken 

In 2010 is een begin gemaakt met de start van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in het kader van 

uitwerking van Rijksbeleid in deze. Facilitaire Zaken heeft geassisteerd bij de onderhandelingen met de 

deelnemende gemeenten over de vorming van de CJG’s. Er is een “Denklijn aanpak Huisvesting VRK” 

opgesteld met een Plan van Aanpak. In 2011 zal hier verder uitwerking aan worden gegeven. Analyses hebben 

geleid tot een goed beeld van de financiële knelpunten die nog bestaan op het gebied van huisvesting.  

 

In de praktijk is gebleken dat de gehele verzekeringsportefeuille inclusief afhandeling van schades veel van de 

capaciteit van de contractbeheerder in beslag neemt. Omdat afhandeling van schades en het up-to-date houden 

van de verzekeringsportefeuille geen uitstel kan velen, is in 2010 hieraan prioriteit gegeven boven het 

contractbeheer. Door extra interne inzet te organiseren is eind 2010 de stand van zaken dat circa 40% van de 

contracten is geactualiseerd en in een contractendatabank is opgenomen. Het betreft hier contracten vanuit de 

voorlopers van de VRK, de voormalige HDK en de GGD-en AM en Zuid- en Midden-Kennemerland, en 

contracten vanuit de gemeentelijke brandweerorganisaties.  

 

In 2009 is op kleine schaal begonnen met centrale inkoop van kantoorartikelen. In de loop van 2010 zijn 

verdere acties ondernomen om steeds meer goederen en diensten centraal in te kopen zoals energie, 

schoonmaakdiensten, kleine voertuigen, start Europese aanbesteding multifunctionals en printers, inkoop 

motorbrandstoffen en personeels- en materieelverzekeringen. Aangrijpingspunten voor de volgorde en 

prioriteit waren de financiële analyses en taakstellingen die de VRK zijn opgelegd.  

 

Juridische Zaken 

In 2010 zijn de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van de VRK opgesteld en door de directie 

goedgekeurd. Vervolgens zijn deze voorwaarden zowel bij de Kamer van Koophandel als de rechtbank 

Haarlem gedeponeerd. Verder is veel capaciteit ingezet voor de commissie Bezwaar- en Beroepschriften, het 

functiebeschrijvings- en waarderingstraject en voor de ondersteuning van het lijnmanagement bij algemene 

juridische advisering. 

6.2.2 Holdingstaf 

De Holdingstaf heeft als taak het strategisch adviseren en ondersteunen van de directie. Ook de ondersteuning 

van het bestuur is een vast taakonderdeel van de afdeling. De bezetting van de afdeling is met het aanstellen 

van een bestuurlijk adviseur in april 2010 nagenoeg compleet. Alleen de functie van senior beleidsmedewerker 

kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu is - in verband met de financiële situatie - nog niet ingevuld. 
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Het jaar 2010 heeft ook voor de Holdingstaf in het teken gestaan van ‘bedrijfsvoering op orde’. Vanuit de 

afdeling is een substantiële bijdrage geleverd aan de ondersteuning van het FB op het gebied van financiën en 

ICT. De inspanningen op het gebied van financiën zijn met name gericht geweest op het inrichten van de 

financiële structuur van de organisatie en het analyseren van de financiële situatie en het aandragen van 

oplossingen om de VRK financieel in 2010 en volgende jaren weer in het gareel te krijgen. De financiële 

situatie heeft geleid tot veel (extra) vergaderingen van DB en AB, waarvoor de afdeling een forse inspanning 

heeft moeten leveren. 

 

Aan het proces van de totstandkoming en vaststelling van de jaarwerkplannen 2010 heeft de Holdingstaf met 

het aanreiken van richtlijnen en het uitvoeren van een integrale toetsing van de plannen een belangrijk aandeel 

gehad. 

 

In 2010 is een aanvang gemaakt met de uitrol van het Masterplan ICT. De informatiemanager heeft daarbij in 

zowel adviserende als ondersteunende zin een rol gespeeld, hetgeen overigens ook geldt voor een aantal 

inspanningen op het gebied van informatievoorziening (Masterplan Informatievoorziening/Sail 2010 en 

netcentrisch werken). 

 

Per 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden. De wet verplicht de regio’s tot het 

vasttellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Deze nieuwe regeling is op 5 juli 2010 door de VRK 

ter vaststelling aan de besturen van de regiogemeenten aangeboden. De besluitvorming door de gemeenten is 

nog niet afgerond, daar er nog geen eensluidend besluit van alle regiogemeenten beschikbaar is.  

De VRK beschikt sinds 5 juli 2010 ook over een Algemeen Mandaatbesluit. Dit besluit - dat essentieel is voor 

een adequate en rechtmatige bedrijfsvoering - is op 1 oktober 2010 van kracht geworden. 

Tenslotte heeft de Holdingstaf een coördinerende rol gespeeld bij het opstellen en indienen van een aantal 

(Europese) subsidieaanvragen. 

 

Versterking Bedrijfsvoering 

Voor de extra inzet op het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het realiseren van de daarvoor benodigde 

producten heeft het algemeen bestuur op 13 augustus 2010 besloten om vanaf medio oktober voor een periode 

van 6 maanden op tijdelijke basis een directeur bedrijfsvoering aan te stellen. Het dagelijks bestuur heeft voor 

de directeur bedrijfsvoering a.i. een opdracht geformuleerd die hoofdzakelijk gericht is op de aansturing van 

de verbeteringsprocessen die in het kader van de Bedrijfsvoering op orde noodzakelijk zijn, het leveren van 

een bijdrage aan de ombuigingen en de zorg voor een tijdige realisatie van de producten uit de begroting en 

verantwoordingscyclus. 

Daarnaast zijn op tijdelijke basis drie externe financieel adviseurs aangesteld om de ondersteuning van de 

afdeling en de controller bij de totstandkoming van financiële rapportages en jaarstukken met spoed op te 

kunnen pakken.Het financiële resultaat op versterking bedrijfsvoering is verantwoord onder “incidentele baten 

en lasten”. 

 

6.2.3 Directie en Holdingstaf 

De begroting van de directie is samengesteld uit de kosten van de directie zelf, de organisatie van de 

managementontwikkeling, de kosten van de Ondernemingsraad en de lidmaatschappen van NVBR en GGD-

Nederland. De begroting en realisatie directie 2010 is als volgt opgebouwd: 

 
Directie en Holdingstaf

Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Directie 702 702 0 707 702 5 706 686 20

Ondernemingsraad 30 30 0 30 30 0 27 26 1

Brandweer Algemeen 0 0 0 0 0 0 9 1 8

Directie Projecten 374 374 0 480 474 6 392 363 29

Bestuurskosten 0 0 0 0 0 0 32 2 30

GGD Algemeen 0 0 0 0 0 0 18 1 17

Managementthema dagen 109 109 0 109 109 0 96 108 -12

Holding staf 931 931 0 942 931 11 1.001 997 4

2.146 2.146 0 2.268 2.246 22 2.281 2.184 98

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010
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Het resultaatsaldo 2010 op directie en holdingstaf bedraagt € 98.000 negatief. Dit saldo is samengesteld uit de 

in bovenstaande tabel genoemde onderwerpen.  

• De kostenplaats “directie” laat een geringe overschrijding zien van € 20.000. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door niet voorziene kapitaallasten en een hogere btw-last dan begroot. Binnen de 

kostenplaats directie zijn in 2010 de lidmaatschapskosten van de NVBR en GGD Nederland begroot 

en verantwoord. Met ingang van 2011 zullen deze lidmaatschappen in de kolommen worden begroot 

en verantwoord.  

• Het negatieve resultaat bij “directie projecten” (€ 29.000) is toe te schrijven aan achterblijvende 

realisatie op de baten zoals deze in de begroting waren voorzien. Doorbelasting van 

projectmedewerkers heeft onvoldoende plaats kunnen vinden.  

• De resultaten op de kostenplaatsen “brandweer algemeen”, “bestuurskosten” en “GGD algemeen”, 

samen voor een bedrag van € 55.000, zijn ontstaan doordat op deze kostenplaatsen vrijwel geen 

dekkingsmiddelen zijn binnengekomen. Zowel baten als lasten zijn op deze kostenplaatsen niet 

voorzien in de begroting 2010. In 2011 zijn voor deze kostenplaatsen budgetten vrijgemaakt. 

• De in ‘Holland op z’n Veiligst’, een in 2007 opgesteld plan waarin de contouren voor de inrichting 

van de VRK-organisatie zijn vastgesteld, beschreven managementfilosofie vraagt een ontwikkeltraject 

voor alle leidinggevenden. Drie maal per jaar komen de leidinggevenden in de organisatie bijeen om 

integraal management steeds meer inhoud te geven. Tijdens deze themadagen komen onderwerpen aan 

de orde zoals leiderschap, organisatieontwikkelingen, kernwaarden en planning en control. Naast deze 

dagen komt het 1e en 2e echelon vier maal per jaar bijeen om de bedrijfsvoering van de VRK goed in 

te richten. 

De kosten die hiermee gemoeid zijn bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor accommodatie, de 

voorbereiding en gesprekleiding. De themadagen zijn in 2010 gecontinueerd, waarbij de voorbereiding 

en gespreksleiding vrijwel volledig in eigen regie zijn genomen. De kosten zijn hierdoor in 2010 

beduidend lager dan in 2009.  

• De kosten van de Ondernemingsraad betreffen alleen de zogenaamde out-of-pocketkosten; de inzet 

van uren van de medewerkers is niet verbijzonderd. 

 

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (ook wel de Balkenende 

norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een 

jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het 

genormeerde bedrag van € 187.340 per jaar. De VRK heeft in 2010 aan deze norm voldaan.  
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7. Verbonden partijen 

 

Met verbonden partijen wordt verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en 

daardoor met name in de realisatie van haar doelstellingen of financieel risico’s loopt. De VRK heeft, met dit 

als achtergrond, geen verbonden partijen. 

 

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de 

meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van het MICK. 
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8. Jaarrekening 2010 

 

8.1 Grondslagen voor de jaarrekening 2010 

 

De jaarrekening 2010 is opgesteld conform het BBV. 

 

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en 

de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën 

a. algemene grondslagen 

b. waarderingsgrondslagen 

c. grondslagen voor resultaatbepaling 

 

Ad a. Algemene grondslagen 

Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht 

of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. 

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord. 

Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht. 

 

Ad b. Waarderingsgrondslagen 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de 

afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet 

ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet 

afgeschreven.  

 

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de 

boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken 

uit de staat van geactiveerde investeringen. 

 

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. 

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente 

verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan 

redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. 
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8.2 Balans 2010 

 

              
Balans per 31 december 2010

Bedragen* € 1.000

ACTIVA 31-12-2010 31-12-2009 PASSIVA 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa Eigen vermogen

Immateriële vaste activa Algemene reserve -288 1.614

Materiële vaste activa

Egalisatiereserves 40 40

Materiële vaste activa met economisch nut Bestemmingsreserve Zijlweg 200 0 2.553

Bedrijfsgebouwen 7.225 7.219 Overige bestemmingsreserves 116 867

Vervoermiddelen 10.834 11.247

Vervoermiddelen in ontwikkeling 427 0 Totaal reserves -133 5.074

Machines, apparaten en installaties 3.399 3.758

Overig 2.018 2.318 Saldo Jaarrekening 1.336 -5.482

Totaal vaste activa 23.902 24.542

Financiële vaste activa Totaal eigen vermogen 1.203 -408

Bijdrage aan activa in eigendom derden 2.447 2.553

Effecten

Overige leningen

Totaal financiele activa 2.447 2.553

Voorzieningen 2.342 2.504

Totaal voorzieningen 2.342 2.504

Vlottende activa

Voorraad 2 7 Langlopende schulden

Onderhanden werk 0 0

Totaal Vlottende activa 2 7 Langlopende leningen 23.384 24.459

Totaal langlopende schulden 23.384 24.459

Vorderingen Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen Leningen o/g looptijd < 1 jaar 1.075 1.075

Rekening courant niet financiële instellingen

Overige vorderingen 4.696 11.107 Schulden aan het Concern

Overige uitzettingen Schulden aan openbare lichamen 2.880 3.325

Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr 4.696 11.107 Transitoria overig 7.508 9.448

Transitoria overig 3.439 3.698 Overige schulden 2.249 4.765

Overlopende activa 3.439 3.698

Liquide middelen 6.156 3.263 Totaal vlottende passiva 13.713 18.613

Totaal ACTIVA 40.642 45.169 Totaal PASSIVA 40.642 45.169

 
 

Financiële administratie 

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het boekhoudpakket GFS One-World. Het pakket 

is eigendom van de gemeente Haarlem. De VRK voert binnen dit systeem een zelfstandige administratie.  
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8.2.1 Toelichting op de balans 

 

ACTIVA 

 

1. Materiële vaste activa  € 23.902.000 

  

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar hoofdstuk 8.1 

grondslagen jaarrekening 2010. 

 

Het verloop van de ‘Materiële vaste activa’ is als volgt: 

 

Nr. Onderdeel Boekwaarde Overname Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2009 2010 2010 31-12-2010

1 Gronden en terreinen 0 0 0 0

2 Bedrijfsgebouwen 7.219 330 -324 7.225

3 Vervoersmiddelen 11.247 1.312 -1.725 10.834

3a Vevoersmiddelen in de ontwikkeling 0 427 0 427

4 Machines, apparatuur en installaties 3.758 586 -944 3.399

5 Overige materiële vaste activa 2.318 227 -528 2.017

Totaal 24.542 0 2.883 0 -3.522 23.902

Materiële vaste Activa (Bedragen * €1000)

 
 

Investeringen 

 

In 2010 is door de VRK voor een bedrag van € 2.883.000 geïnvesteerd.  

Een aantal investeringen betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. Alle 

gespecificeerde investeringen vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten. Hiermee voldoen alle gedane 

investeringen in dit verslag aan de rechtmatigheidsvereisten. Voor een specificatie van deze investeringen 

wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen. 

 

Activa in ontwikkeling 

 

Een aantal investeringen is nog niet afgerond op balansdatum, en de desbetreffende objecten zijn nog niet in 

gebruik genomen. De reeds gedane uitgaven € 427.256 zijn opgenomen onder de vervoermiddelen in 

ontwikkeling. Het gaat hierbij o.a. over de aanschaf van twee tankautospuiten en een schuimblusvoertuig. 

 

2. Financiële vaste activa  € 2.447.000 

 

Nr. Onderdeel Boekwaarde Overname Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2009 2010 2010 31-12-2010

1 Bedrijfsgebouwen 2.553 0 0 0 -106 2.447

Totaal 2.553 0 0 0 -106 2.447

Financiële vaste activa (Bedragen * €1000)

 
 

Brandweerkazerne Zijlweg 

In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage 

ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. Het 

economisch eigendom in de accommodatie is bepaald op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de VRK 

een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijlweg.  

 

3. Voorraden     € 2.000 

 

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per 

balansdatum € 2.000. 
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4. Overige vorderingen   € 4.696.000 

 

De vordering is als volgt opgebouwd: 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Bedrag per 31-12-2010 Bedrag per 31-12-2009

1 Regiogemeenten e.d. 2.991 391

2 Dubieuze debiteuren -109 -70

3 Overige nog te ontvangen bedragen 1.759 10.778

4 Overige vorderingen 55 7

Totaal 4.696 11.107

Overige vorderingen

 
 

In de balanspost Regiogemeente e.d. zijn de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten verwerkt: 

 

Gemeente Beverwijk    134.000 

Gemeente Bloemendaal    181.000 

Gemeente Haarlem    649.000 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude   14.000 

Gemeente Haarlemmermeer   818.000 

Gemeente Heemskerk    136.000 

Gemeente Heemstede      93.000 

Gemeente Uitgeest      53.000 

Gemeente Velsen    678.000 

Gemeente Zandvoort      42.000 

               -- ---------- 

Totaal               € 2.798.000 

               ========  

 

5. Transitoria overig   € 3.439.000 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Bedrag per 31-12-2010 Bedrag per 31-12-2009

1 Nog te ontvangen exploitatiebaten 2.637 2.706

2 Nog te ontvangen exploitatiebaten

publiekrechtelijke lichamen

3 Vooruitbetaalde exploitatielasten 641 294

4 Nog te ontvangen overige transitoria 161 699

Totaal 3.439 3.698

Transitoria overig (activa)

 
 

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 2.637.000 bestaat uit de volgende posten: 

 

- Aangifte BTW december         €    986.066 

- Nog te ontvangen gemeente Haarlem en Haarlemmermeer  

   inzake storting Versterkt Ouderdom Pensioen in kader FLO regeling   €    735.992 

- Afrekeningen gemeente Haarlem FLO 2009 en 2010     €    254.170 

- Nog te ontvangen gedeclareerde kosten materieel van gemeenten district Noord €      99.227 

- Declaratie maatwerk JGZ 0-4 jaar 2010      €    314.775 

- Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg     €      54.505 

- Nog te ontvangen baten basistakenpakket GGD     €      41.036 

- Diversen          €    150.825 

           € 2.636.596 

 

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 641.000 betreft kosten van facturen die in 2010 ontvangen zijn 

maar die betrekking hebben op boekjaar 2011. 
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Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 161.000 betreft de volgende posten: 

- Nog te ontvangen gemeente Haarlem naheffingsaanslagen 2007 t/m 2009  €    113.865 

- Nog te ontvangen Connexxion ambulancedienst 2009 inzake GHOR-uren  €      36.223  

- Diversen          €      11.046 

           €    161.134 

 

 

6. Liquide middelen   € 6.156.000 

 

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2010, die periodiek geteld worden, 

zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2010. Hiervan betreft: 

Kas     €      12.000 

Bank     € 6.144.000 

 

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn 

afgedekt door 4 bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is 

geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 164.162. Onderstaand wordt e.e.a. gespecificeerd. 

 

Ruimte Bedrag 

Spaarnepoort 5, Hoofddorp € 124.933 

Amstelplein 401-409, Uithoorn  € 10.000 

Helende Meesters 8, Amstelveen € 17.812 

Binnenweg 6, Hoofddorp € 11.417 
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PASSIVA 

 
7. Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende reserves: 

 

7.1 Algemene reserve   € -288.000 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

Algemene reserve 1.614 -1.903 -288

Totaal 1.614 -1.903 0 0 -288

Algemene reserve

 
 

De algemene reserve is in 2010 per saldo met € 1.903.000 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de 

resultaatbestemming 2009. Met dit besluit bedraagt de algemene reserve € 288.000 negatief. 

 

7.2 Bestemmingsreserve  € 156.000 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

1 Egalisatiereserve markttaken GGD 40 40

2 Brandweerkazerne Zijlweg 200 2.553 -2.553 0

3 Vervanging apparaten t.b.v. TBC 43 43

4 Grootsch. Uitbr. Infectieziekten 54 54

5 Ziekteverlof 34 -34 0

6 Wachtgeld tijdelijk personeel 81 -81 0

7 Algemene reserves Amstelland De Meerlanden 19 19

8 Reserve inzake crisisbeheersing organisatie 636 -636 0

Totaal 3.460 -3.304 0 0 156

Bestemmingsreserve

 
 

 

De bestemmingreserves ziekteverlof, wachtgeld tijdelijk personeel en de reserve inzake crisisbeheersing 

organisatie zijn in 2010 tot nul teruggebracht. Dit wordt veroorzaakt door de resultaatbestemming 2009. 

De bestemmingsreserve Brandweerkazerne Zijlweg 200 is bij de resultaatbestemming 2009 ingezet ter 

aanvullende dekking van het negatieve resultaat 2009. 

 

Op de bestemmingsreserves zijn de door het bestuur geoormerkte gelden gespecificeerd naar bestemmingsdoel 

verantwoord.  

 

In de in 2011 aan te bieden Nota Reserves en Voorziening wordt ingegaan op: 

• de doelstelling van de reserve of voorziening; 

• de planning van de reserve of voorziening; 

• de voeding van en de onttrekking aan de reserve of voorziening; 

• de eventuele minimale en/of maximale stand. 

 

 

8. Saldo jaarrekening   € 1.336.000 

 
Dit saldo is het resultaat voor bestemming. Hierop dienen nog in mindering te worden gebracht de door het 

Algemeen Bestuur te besluiten toevoegingen aan noodzakelijke reserves om de in de jaarrekening begrepen 

risico’s te dekken. 
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9. Voorzieningen   € 2.342.000 

 

De volgende voorzieningen zijn onder deze post opgenomen: 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

Lopende verplichtingen

1 RAV-Vorming (AZ) 173 -48 125

2 Reserve aanvaardbare kosten (AZ) 939 555 -1.676 -182

3 Onderhoudsfonds (AZ) 18 -13 6

4 Voorziening spaaruren (AZ) 0 0

5 GHOR 0 0

9 Aanvaardbare kosten CPA (*) -54 199 -60 84

15 Voorziening boventalligen 208 -36 172

16 Claim brancards 65 65

17 Nacalculaties MKA 1.175 60 -584 651

18 Nog in tarief te verrek.financ.verschil 0 1.577 -1.143 434

19 GGD WAZ -21 -21

20 Regionaal actie centrum 0 40 40

22 Groot onderhoud Zijlweg 0 655 655

23 Voorziening wachtgeldverplichtingen 0 312 312

Totaal 2.504 0 3.397 -3.559 2.342

Voorzieningen

 
(*) De reserve aanvaardbare kosten is een voorziening die het eigen vermogen van de Centrale Post Ambulancevervoer vormt. 

Conform de door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voorgeschreven richtlijnen wordt een positief 

exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken. 

 

De dotatie aan de voorziening “Groot onderhoud” is gebaseerd op een, in 2008, door een extern bureau 

samengesteld onderhoudsplan. In 2010 is een inhaalstorting 2008-2010 uitgevoerd. Daarnaast is het 

economisch aandeel van de VRK ad 36,8% van op korte termijn te nemen (onderhouds)maatregelen gestort. 

Verwacht wordt dat de gemeente Haarlem haar economisch aandeel ad 63,2% in deze kosten ook in deze 

voorziening zal storten. Hierover zal op korte termijn overleg worden opgestart. 

 

De voorziening Wachtgeldverplichtingen betreft door het UWV onderbouwde ramingen van toekomstige 

WW-verplichtingen inzake voormalige medewerkers. 

 

10. Langlopende schulden   

 

10.1 Vaste schulden    € 23.384.000 

 

Het gedeelte van de langlopende leningen die in 2010 afgelost worden, ad € 1.075.000 is verantwoord onder 

kortlopende schulden. 

 

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)    (Bedragen * €1000)  

Leningnr Instelling 
Datum 

overeen- Oorspronkelijke  
Rente 

% Rente/afl. Saldo  Opgenomen Aflossing Saldo  

    komst bedrag   datum 1-1-2010 2010 2010 31-12-2010 

40.102078 BNG 9-10-2006 4.500 4,49 1-8-2048 4.359   112 4.247 

40.102079 BNG 12-9-2006 3.000 4,35 1-9-2021 3.000   0 3.000 

40.102080 BNG 9-10-2006 6.500 4,45 1-11-2047 6.175   163 6.012 

40.104410 BNG 6-7-2009 8.000 3,76 6-7-2019 8.000   800 7.200 

40.104410 BNG 3-8-2009 4.000 3,4 1-8-2014 4.000   0 4.000 

Totaal           25.534 0 1.075 24.459 

 

11. Kortlopende schulden 

 

11.1 Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar € 1.075.000 
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11.2 Schulden aan openbare lichamen  € 2.880.000 

 

De schuld is als volgt opgebouwd: 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Bedrag per 31-12-2010 Bedrag per 31-12-2009

1 Schulden aan belastingdienst en ABP 2.880 3.325

Totaal 2.880 3.325

Schulden aan openbare lichamen

 
 

11.3 Transitoria    € 7.508.000 

 

De schuld is als volgt opgebouwd: 

 
(Bedragen*€1000)

Nr. Omschrijving Bedrag per 31-12-2010 Bedrag per 31-12-2009

1 Vooruitgefactureerd respectievelijk nog te betalen 23 56

2 Nog te betalen exploitatiekosten 3.636 3.902

3 Diversen nog te verrekenen posten -21 -58

4 Toekomstige verplichtingen 3.870 5.597

Totaal 7.508 9.498

Transitoria

 
 

 

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. 

Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2010 waarvoor in 2010 nog geen inkoopfacturen ontvangen 

zijn.  

De grootste posten zijn als volgt te specificeren: 

- Revisie brandweer      239.000 

- Nog te betalen rente op langlopende leningen   279.000 

- Nog te betalen premie vervoegd ouderdomspensioen 736.000 

- Nog te betalen premie vervr. Ouderdomspensioen AZ 286.000 

- Autospuit Uitgeest      126.000 

- Politie versterkingsgelden     248.000 

- Afrekening SOA poli Kennemer Gasthuis   103.000  

- Huisvestingslasten 2009     275.000 

- Huisvestingslasten 2010                 550.000 

          ------------ 

Totaal                  2.842.000 

Overige transitorische posten niet gespecificeerd  794.000 

                                                                                                    ------------ 

Totaal nog te betalen exploitatielasten             3.636.000 

                 ======= 
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De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel toegelicht.  

 

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

1 GHOR 51 -51 0

2 Stagiaires VU Amsterdam 26 3 29

3 Voorziening FPU 18 -18 0

4 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 44 -44 0

5 Extra bijdrage rampenbestrijding 0 0

6 Afbouw logopedie 0 0

7 Gezondh. Genotsmiddelen 9 -9 0

8 Vervanging haakarmbakken 112 -112 0

9 Overuren F&C 2007 80 80

10 Frictiekosten TC 1.649 -290 1.359

11 Frictiekosten GGD_AM 930 -14 917

12 Versterking gemeentelijk proces 275 -275 0

13 Kleding 68 42 -39 70

14 Diverse kleine projecten GGD 747 1.049 -1.508 288

15 Geweld in het gezin GGD 0 0

16 Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg 1.476 403 -1.036 843

17 Nader in tarieven te verrekenen nacalculaties MKA 60 -60 0

18 Nader in tarieven te verrekenen nacalculaties AZ 50 -50 0

19 ESF 2 / Project 0 107 107

20 Fuwa 2010 0 59 59

22 Project risicoprofiel 0 87 87

21 Inspecties kindercentra THZ 0 30 30

Totaal 5.597 -275 1.779 -3.231 3.870

(Bedragen * €1000)Toekomstige verplichtingen

 
 

 

11.4 Overige schulden   € 2.249.000 

 

De overige schulden bestaan uit: 

Het openstaande crediteurensaldo  1.874.000 

Nog te betalen lonen en salarissen      375.000 

      ------------ 

Totaal overige schulden    2.249.000 

      ======= 
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8.3 Exploitatierekening  
 

Resultatenrekening Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo

Resultaten per programma:

Programma Openbare Gezondheidszorg 31.724 31.960 236 24.994 24.784 -210 24.842 24.790 -52 26.401 26.745 345

Programma Brandweerzorg 42.706 41.070 -1.636 38.060 38.060 0 38.022 37.755 -267 39.930 40.104 174

Programma Multidisciplinaire Opschaling 7.345 7.062 -283 8.615 8.615 0 8.554 8.615 61 7.181 7.772 591

Totaal programma's 81.775 80.092 -1.683 71.669 71.459 -210 71.418 71.160 -258 73.511 74.622 1.110

Overige resultaten:

Financiele middelen 3183 777 -2.406 3.459 3.459 0 5.341 5.989 648 3.855 5.403 1.548

Incidentele baten en lasten 0 0 -1.393 0 0 0 600 0 -600 2.079 757 -1.322

Totaal overige resultaten 3183 777 -3.799 3.459 3.459 0 5.941 5.989 48 5.934 6.160 226

Resultaat voor bestemming 84.958 80.869 -5.482 75.128 74.918 -210 77.359 77.149 -210 79.445 80.782 1.336

Reservering 2008 t.b.v. de inrichting van de 

organisatie (besluit jaarrekening 2008) 636

Reservering 2008 m.b.t. de Territoriale 

Congruentie (besluit bij jaarrekening 2009) 275

Bestemmingsreserve ziekteverlof (besluit  

jaarrekening 2009) 34
Bestemmingsreserve wachtgeld tijdelijk 

personeel (besluit jaarrekening 2009) 81

Resultaat na bestemming -4.456 -210 -210 1.336

(Bedragen x €1000)

Pr begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010Rekening 2009

 
 

Begrotingsrechtmatigheid 

Voor de resultaten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 tot en met 3.3. De 

financiële middelen zijn toegelicht in paragraaf 3.4. 

 

Het programma Brandweerzorg laat bij de inkomsten en uitgaven een afwijking zien tussen de kolom 

begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat voornamelijk doordat de bedragen in de kolom rekening 

inclusief de inkomsten en uitgaven uit de interregionale versterkingsprojecten zijn. In de begroting staan deze 

projecten echter onder financiële middelen opgenomen. Daarnaast zijn afwijkingen op de begrote uitgaven 

gecompenseerd door inkomsten uit OMS- gelden en verhoging van lokale bijdrage.  

 

Het programma Openbare Gezondheidszorg laat een afwijking zien tussen de kolom begroting en rekening. 

Deze afwijking ontstaat doordat de bedragen in de kolom rekening inclusief uitgaven en inkomsten uit 

projecten zijn. Deze uitgaven en inkomsten waren niet als zodanig in de begroting opgenomen. 

Tevens ontstaat bij ambulancezorg een verschil doordat de begroting 2010 is gebaseerd op de toenmalige 

laatst beschikbare rekenstaat. Hierna zijn definitieve prestatie-afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. 

Deze waren dus niet in de begroting verwerkt maar wel in de jaarrekening. 

 

De gestegen uitgaven bij het Facilitair Bedrijf zijn bij bestuurlijk besluit gedekt uit corresponderende 

inkomsten. 

 

De investeringen hebben binnen de beschikbare kaders plaatsgevonden. De kapitaallasten zijn binnen de 

begrote kaders gebleven. 

 

De verantwoording voldoet met het bovenstaande in termen van rechtmatigheid aan de eisen. 

 

Informatie t.a.v maximum inkomensnorm voor de publieke sector 

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de  

Balkenende norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken 

functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat 

uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 187.340 per jaar. De VRK heeft in 2010 aan deze norm voldaan.  
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2010 

 

Inwoners

Extra 

bijdrage 

Bestuursra

pp Totaal

Gemeente aantal per Lokale Brand- Digitaal BDU

weerzorg dossier J. gelden

1-1-2009* Per inwoner  *1000 Per inwoner  * 1000  *1000 *1000 Per inwoner *1000 *1000 *1000

Beverwijk 38.328 3,13 2.093 13,16 505 13 5,00 192 182 3.105

Bloemendaal 22.046 3,13 991 13,16 290 8 5,00 110 100 1.568

Haarlem 148.220 3,13 11.787 13,16 1.951 49 5,00 741 731 15.724

Haarlemmerliede 5.426 3,13 346 13,16 71 2 33 5,00 27 26 522

Haarlemmermeer 142.110 2,54 8.857 15,35 2.182 271 2.211 3,55 504 712 15.098

Heemskerk 38.518 3,13 1.680 13,16 507 14 5,00 193 176 2.691

Heemstede 25.648 3,13 1.036 13,16 338 9 5,00 128 118 1.709

Uitgeest 12.432 3,13 553 13,16 164 5 5,00 62 57 880

Velsen 67.612 3,13 4.401 13,16 890 26 5,00 338 326 6.193

Zandvoort 16.616 3,13 1.327 13,16 219 5 5,00 83 83 1.769

Totaal 516.956 33.071 7.117 402 2.244 2.378 2.511 49.259

Programma Brandweerzorg Programma Openbare Programma

Gezondheidszorg Alarmering en

Regionale Gemeentelijke Multidisciplinaire

Brandweer Zorg Bijdragen Opschaling

465

17

 *1000

120

69

52

1.536

361

121

80

39

212
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Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2010 

 
PERSONEELSSTAAT 2010          

(Bedragen x € 1.000)                

Afd. Salaris- vrij Sociale Toeslagen, Totaal Totaal  Toege- Bezetting 

naam sen willigers premies vergoed- perso- begrote stane in Fte 

    vergoed.   ingen, neels- perso- formatie per 31-12 

        overwerk, lasten neels in Fte 2009,00 

            lasten     

                  

                  

Directie 1.019 0 243 78 1.340 1.319 13,00 13,56 

Facilitair bedrijf 4.509 0 1.085 253 5.847 5.616 90,77 99,05 

Centrale Overhead 5.528 0 1.328 331 7.187 6.935 103,77 112,61 

Veiligheidsbureau Kennemerland 810 0 209 42 1.060 1.197 15,40 16,00 

Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK 1.642 0 456 431 2.528 3.010 39,40 36,58 

ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE 

OPSCHALING 2.451 0 664 473 3.588 4.207 54,80 52,58 

Algemene Gezondheidszorg 3.757 0 933 112 4.802 4.693 66,35 79,09 

Jeugd Gezondheidszorg 3.881 0 929 56 4.867 5.364 72,75 80,90 

Ambulancehulpverlening  2.859 0 878 971 4.708 3.923 59,85 62,87 

GHOR 600 0 156 180 937 1.028 13,00 12,44 

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 11.098 0 2.897 1.319 15.314 15.007 211,95 235,31 

District Noord 1.581 1.188 489 524 3.782 3.449 41,51 41,00 

District Midden 3.317 910 1.116 1.519 6.861 5.655 86,50 87,38 

District Zuid 2.863 580 932 969 5.345 5.458 82,00 83,06 

BRANDWEERZORG 12.445 2.763 3.731 3.403 22.342 21.611 325,51 318,65 

TOTAAL 31.523 2.763 8.620 5.526 48.432 47.760 696,03 719,15 

         

 

De hogere bezetting ten opzichte van de formatie is het gevolg van toegenomen activiteiten uit subsidies, de 

extra verkregen middelen voor de ondersteunende functies en de extra verkregen financiële ruimte bij 

Ambulancezorg. Deze formatieve ontwikkelingen waren nog niet opgenomen in de toegestane formatie 2010. 
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Bijlage 3: Overzicht vaste activa  

 

Nr. Onderdeel Boekwaarde Overname Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2009 2010 2010 31-12-2010

1 Gronden en terreinen 0 0 0 0

2 Bedrijfsgebouwen 7.219 330 -324 7.225

3 Vervoersmiddelen 11.247 1.312 -1.725 10.834

3a Vevoersmiddelen in de ontwikkeling 0 427 0 427

4 Machines, apparatuur en installaties 3.758 586 -944 3.399

5 Overige materiële vaste activa 2.318 227 -528 2.017

Totaal 24.542 0 2.883 0 -3.522 23.902

Nr. Onderdeel Boekwaarde Overname Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2009 2010 2010 31-12-2010

1 Bedrijfsgebouwen 2.553 0 0 0 -106 2.447

Totaal 2.553 0 0 0 -106 2.447

Materiële vaste Activa (Bedragen * €1000)

Financiële vaste activa (Bedragen * €1000)
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Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen 
 

Omschrijving Restant 2009 Bedrag krediet Totaal inves- Restkrediet 

  totaal 2.010 teringen 2010 per 31-12- 2010 

Vervanging Arbi>MICK 41.000     41.000 

Vervanging OMS-server>MICK 24.500     24.500 

Vervanging ALVSGis-server>MICK 27.400     27.400 

Aanschaf C2000 appar.r>MICK 8.442     8.442 

Totaal Multi Kolom VRK 2010 101.342 0 0 101.342 

Vervanging hard-software JGZ 100.000   44.434 55.566 

Vervanging div.medisch sw AGZ 4.864     4.864 

Vervanging audiometers 7.500     7.500 

Vervanging Patermosterkast JGZ 20.000     20.000 

Vervanging meubilair GGD 2006 3.877     3.877 

Totaal GGD 2010 136.241 0 44.434 91.807 

Schuimblusvoertuig Velsen 10% 90.000   75.096 14.904 

Loopplank Tas 646 Velsen 3.243   3.243 0 

Inventaris Tas 648 Velsen 8.885   8.885 0 

Inventaris Tas 647 Velsen 12.200   14.537 -2.337 

Tankautospuit Heemstede 0 314.000 161.693 152.307 

Tankautospuit Bennebroek 0 285.800 163.802 121.998 

Vervanging waterwagen 564 33.000     33.000 

Vervanging waterwagen 566 33.000     33.000 

Oefengaspakken/Reinigings-/desinfectie install. 25.600     25.600 

Verv.renovatie Dompelpomp 503 10.100     10.100 

Slangenbak 560 (1km 6-duims) 1.500     1.500 

Verv.Haakarmbak RBZ 521 12.300     12.300 

Verv.Haakarmbak RBZ 522 12.300     12.300 

Verv.Haakarmbak 528 31.500     31.500 

Verv.adembesch.Haakarmbak 575 39.200     39.200 

Verv.Haakarmchassis 587 21.577     21.577 

Diensauto piket RCVD 598 18.900     18.900 

Acculaders en Batterijen 5x 18.900     18.900 

Adembescherming; verv.automaten & schilden 14.795     14.795 

Verv.personenauto 791 18.697     18.697 

Verv.personenauto 792 24.127     24.127 

Verv.personenauto 793 24.127     24.127 

Verv. Autolader752 21.858     21.858 

Verv. Autolader753 23.489     23.489 

Verv. Haakarmbakken 7.513     7.513 

TAC systeem 18.372     18.372 

Route&geb.infosysteem 6x vrtg 50.932     50.932 

Ademluchttoestel BBK 14x stuks 53.654     53.654 

Verv.Oefencontainer haakarm524 3.800     3.800 

ROGS-voertuigen 594 (Bapakking 60.300     60.300 

ROGS-middelenhaakar+inventaris 116.332     116.332 

Omroepinstallatie (mobiliofoons C2000) 4.471     4.471 

Verv.Personlijke bescherming 156.209     156.209 

Telemetrie Veiligheidssysteem 150.000     150.000 

Call out systeem 40.000     40.000 

Gesprekkenrecorder 40.000     40.000 

AVLS/Gis-server 40.000     40.000 

Volkswagen Touran MPV 0 43.000 38.058 4.942 

Haakarmcontainer+autolaadkraan 65.000   54.715 10.285 
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Vervanging Haakarmchassis 582 175.000   163.905 11.095 

Vervanging Haakarmchassis 589 140.000   130.905 9.095 

Vervanging Haakarmchassis 586 140.000 0 18.905 121.095 

Tankautospuit Uitgeest  0 265.000 277.505 -12.505 

Volkswagen Golf 94LBH2 Uitgeest 0 25.000 22.791 2.209 

Tankautospuit Beverwijk  0 213.000 253.876 -40.876 

V W Touran, 68-LTN-6 0 40.000 29.410 10.590 

Omroepinstallatie (mobiliofoons C2000) 0 17.243 17.243 0 

Warmte beeldcamera's Zandvoort 0 16.590 16.590 0 

Duikpakken P&N 0 38.800 51.749 -12.949 

Brandcardsteun autoladder 654*velsen 0 12.500 10.973 1.527 

Bluskleding*Velsen 0 50.000 47.432 2.568 

Fitnesapparatuur Zijlweg 0 39.746 39.746 0 

Totaal Rode Kolom VRK 2010 1.760.879 1.360.679 1.601.058 1.520.500 

Verbouwing Spaarnepoort 314.141   124.563 189.578 

Masterplan ICT 2.591.000   488.454 2.102.546 

Totaal FB 2.905.141 0 613.017 2.292.124 

Verbouwing slangenspoelruimte Zijlweg 32.207 175.000 205.856 1.350 

Tankautospuit Spaarndam opbouw 60% 0   173.506 -173.506 

3 x Brancarddraagsysteem 0   32.919 -32.919 

Volvo 24-KVD-6 0   18.269 -18.269 

Volvo 23-KVD-6 0   18.269 -18.269 

84-KVB-1 (VBK) 0   21.491 -21.491 

94-KVB-5 Opel Corsa (VBK) 0   12.793 -12.793 

Haakarm Container Karhof 0   77.764 -77.764 

Klimaat installatie (Mick) 0   63.302 -63.302 

Te autoriseren kredieten 32.207 175.000 624.170 -416.964 

Totaal 4.935.809 1.535.679 2.882.679 3.588.810 

 

 

De bovenstaande staat omvat alle nog niet afgesloten kredieten op de balansdatum naar programma 

gerubriceerd. Een aantal kredieten betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. 

Alle gespecificeerde kredieten vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten.  
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Bijlage 5:  Overzicht reserves, voorzieningen en toekomstige verplichtingen 
 

 
(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

Algemene reserve 1.614 -1.903 -288

Totaal 1.614 -1.903 0 0 -288

(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

1 Egalisatiereserve markttaken GGD 40 40

2 Brandweerkazerne Zijlweg 200 2.553 -2.553 0

3 Vervanging apparaten t.b.v. TBC 43 43

4 Grootsch. Uitbr. Infectieziekten 54 54

5 Ziekteverlof 34 -34 0

6 Wachtgeld tijdelijk personeel 81 -81 0

7 Algemene reserves Amstelland De Meerlanden 19 19

8 Reserve inzake crisisbeheersing organisatie 636 -636 0

Totaal 3.460 -3.304 0 0 156

(Bedragen * €1000)

Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

Lopende verplichtingen

1 RAV-Vorming (AZ) 173 -48 125

2 Reserve aanvaardbare kosten (AZ) 939 555 -1.676 -182

3 Onderhoudsfonds (AZ) 18 -13 6

4 Voorziening spaaruren (AZ) 0 0

5 GHOR 0 0

9 Aanvaardbare kosten CPA (*) -54 199 -60 84

15 Voorziening boventalligen 208 -36 172

16 Claim brancards 65 65

17 Nacalculaties MKA 1.175 60 -584 651

18 Nog in tarief te verrek.financ.verschil 0 1.577 -1.143 434

19 GGD WAZ -21 -21

20 Regionaal actie centrum 0 40 40

22 Groot onderhoud Zijlweg 0 655 655

23 Voorziening wachtgeldverplichtingen 0 312 312

Totaal 2.504 0 3.397 -3.559 2.342

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Voorzieningen
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Nr. Omschrijving Saldo per Boeking bestemming Toevoeging Onttrekking Saldo per

31-12-2009 resultaat 2009 31-12-2010

1 GHOR 51 -51 0

2 Stagiaires VU Amsterdam 26 3 29

3 Voorziening FPU 18 -18 0

4 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 44 -44 0

5 Extra bijdrage rampenbestrijding 0 0

6 Afbouw logopedie 0 0

7 Gezondh. Genotsmiddelen 9 -9 0

8 Vervanging haakarmbakken 112 -112 0

9 Overuren F&C 2007 80 80

10 Frictiekosten TC 1.649 -290 1.359

11 Frictiekosten GGD_AM 930 -14 917

12 Versterking gemeentelijk proces 275 -275 0

13 Kleding 68 42 -39 70

14 Diverse kleine projecten GGD 747 1.049 -1.508 288

15 Geweld in het gezin GGD 0 0

16 Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg 1.476 403 -1.036 843

17 Nader in tarieven te verrekenen nacalculaties MKA 60 -60 0

18 Nader in tarieven te verrekenen nacalculaties AZ 50 -50 0

19 ESF 2 / Project 0 107 107

20 Fuwa 2010 0 59 59

22 Project risicoprofiel 0 87 87

21 Inspecties kindercentra THZ 0 30 30

Totaal 5.597 -275 1.779 -3.231 3.870

totaal resultaatbestemming 2009 -5.482

(Bedragen * €1000)Toekomstige verplichtingen
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Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen 

 
 

Leningnr Instelling Datum overeen-Oorspronkelijke Rente % Rente/afl. Saldo Opgenomen Aflossing Saldo 

komst bedrag datum 1-1-2010 2010 2010 31-12-2010

40.102078 BNG 9-10-2006 4.500 4,49 1-8-2048 4.359 112 4.247

40.102079 BNG 12-9-2006 3.000 4,35 1-9-2021 3.000 0 3.000

40.102080 BNG 9-10-2006 6.500 4,45 1-11-2047 6.175 163 6.012

40.104410 BNG 6-7-2009 8.000 3,76 6-7-2019 8.000 800 7.200

40.104410 BNG 3-8-2009 4.000 3,4 1-8-2014 4.000 0 4.000

Totaal 25.534 0 1.075 24.459

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g) (Bedragen * €1000) 
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Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant 

 

.
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Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA  
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V&J A2 Brede DoelUitkering 

Rampenbestrijding (BDUR)

Besluit doeluitkering bestrijding 

van rampen en zware 

ongevallen, artikelen 8 en 10

Besluit veiligheidsregio's 

artikelen 8.3 en 8.4

Veiligheidsregio's Besteding 2010

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 

waarvan de uitgave in of na 

2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 

waarvan besteding in 2010 

plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 10.645.276 € 0 € 0 

I&M E9B Programma Externe Veiligheid (EV) Provinciale beschikking en/of 

verordening

Gemeenten (SiSa tussen 

medeoverheden)

Besteding 2010 ten laste van 

provinciale middelen

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, 

waarvan de uitgave in of na 

2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 72.242 Ja € 0 

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Percentage van de verstrekte 

bijdrage 2010 dat is gebruikt 

voor het in dienst nemen vast 

personeel EV

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

1 2009-1326 15,48%

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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Het Algemeen Bestuur
Van de Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2003 GM HAARLEM

Amsterdam, 14 april 2011 MV/sw/RE/2011-1323

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2010 van Veiligheidsregio Kennemerland
(hierna aangeduid als ‘VRK’), hebben wij het genoegen u hierbij de resultaten van onze
controle te presenteren.

Dit verslag van bevindingen gaat in op onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de
controle van de jaarrekening, de geplande reikwijdte en timing van de controle, onze
controleverklaring en onze belangrijkste controlebevindingen, waaronder eventuele
tekortkomingen in de interne beheersing, alsmede onze onafhankelijkheid. Het bevat tevens
onze overige mededelingen uit hoofde van onze functie als externe accountant aan het
Bestuur, voor zover noodzakelijk geacht. Het verslag van bevindingen is uitsluitend bestemd
voor gebruik door het Bestuur en de directie en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Waar mogelijk gaan onze bevindingen vergezeld van aanbevelingen voor
verbetering. De bevindingen hebben wij besproken met de verantwoordelijke functionarissen
van uw onderneming.

De onderwerpen die in dit accountantsverslag aan de orde komen hebben onderdeel
uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en
de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle
van de jaarrekening van de groep. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen
afbreuk aan ons oordeel omtrent de jaarrekening 2010.

Naar aanleiding van onze tussentijdse controle in het najaar van 2010 hebben wij in januari
2011 onze bevindingen met het management besproken en onze managementletter
uitgebracht. In deze managementletter, bestemd voor directie en het management van VRK,
hebben wij gerapporteerd over de opzet, bestaan en werking van de (administratieve en
interne) organisatie, de informatievoorziening en de beheersorganisatie ten behoeve van een
adequaat financieel beheer.
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In 2009 is het verbeterproces “bedrijfsvoering in op orde” gestart. De doelstellingen van het
verbeterproces zijn ondermeer het versterken van de kracht van het management en de
individuele manager, het zorgen voor een betere aansluiting van de planning en control
instrumenten en cyclus naar de behoeften van de te onderkennen gebruikersgroepen en het
verankeren van het ‘controldenken’ bij het management.
Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en voor
het ‘in control’ raken van organisatie (verbetering van de bedrijfsvoering).

De noodzaak om de bedrijfsvoering op het gewenste niveau te brengen wordt breed gedragen
en heeft de nodige aandacht van de directie en de organisatie. De bedrijfsvoering staat
nadrukkelijk op de agenda. De eerste resultaten zijn zichtbaar: in september is een nieuw
hoofd F&A aangesteld, een periodieke afsluitprocedure is ontwikkeld en de werkprocessen
worden geactualiseerd waarvan een deel zijn afgerond. In opzet zijn een aantal zaken gereed
of is gestart met de uitvoering van de verbeterplannen.

In de afgelopen maanden is de opzet van het begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium
verder uitgewerkt (o.a. jaarwerkplannen). Ook is aandacht besteed aan de wenselijke gedrags-
verandering om het principe van integraal management verder door te voeren, onder meer in
managementoverleg en opleiding. Daarmee is in opzet een belangrijke basis gecreëerd voor
het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Het jaar 2011 zal het jaar van de werking
moeten worden. Dan zullen de verbeteracties moeten zijn geïmplementeerd en zal moeten
blijken dat deze leiden tot een effectieve bedrijfsvoering en control.
Zoals blijkt uit de nog onderhanden zijnde en op te pakken verbeteracties staat de VRK de
komende maanden nog voor een belangrijke inspanning om de in opzet in gang gezette
verbeteringen in de bedrijfsvoering en control in 2011 ook daadwerkelijk goed te laten
werken. Met de wijzigingen en (tijdelijke) aanvullingen in de personele bezetting van de
organisatie is een voorwaarde gecreëerd om versneld invulling te geven aan de realisatie van
de openstaande verbeteracties. Een goede structurele (personele) invulling en verbetering van
de bedrijfsvoeringorganisatie is hierbij van belang. Dit zal in 2011 prioriteit moeten krijgen.

De focus voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering zal de komende tijd naar onze
mening onder meer moeten liggen op:
– Verdere implementatie van de in gang gezette verbeteringen op het gebied van planning

en control;
– De basis voor een goede informatievoorziening beter op orde brengen door het (op

hoofdlijnen) vastleggen van processen en interne beheersingsmaatregelen en de interne
toetsing van de werking daarvan door de organisatie te versterken;

– Op procesniveau de zichtbare werking van de administratieve organisatie en interne
controle te versterken, waarbij prioriteit bij de meest risicovolle processen, zoals
begrotingsbeheer, inkopen, personeel en subsidiebeheer;

– Het verder vormgeven van het zelfcontrolerende vermogen van VRK, inclusief SISA;
– Het verdere implementeren van een pragmatisch systeem van risicomanagement;
– De opvolging van de aanbevelingen evenals het monitoren van de opvolging.

Naar aanleiding van onze controle over het boekjaar 2011 zullen wij u over de verdere
implementatie en werking van de verbeteringen in de beheersorganisatie rapporteren.
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VRK heeft in het boekjaar 2010 een positief resultaat voor bestemming gerealiseerd van rond
€ 1.336.000 ten opzichte van een geraamd resultaat voor bestemming ad € 210.000 nadelig.
Over 2009 bedroeg het resultaat voor bestemming € 5.482.000 nadelig.

Het resultaat ten opzichte van de begroting is het gevolg van hogere baten (€ 3.633.000) als
gevolg van onder meer hogere rijksbijdragen en niet geraamde project- en
subsidieopbrengsten alsmede van hogere lasten (€ 2.086.000) onder andere als gevolg van
niet geraamde projectlasten, de vorming van de onderhoudsvoorziening Zijlweg (€ 655.000)
en de vorming van de voorziening wachtgelden (€ 311.000). Hier tegenover staan lagere
lasten als gevolg van onderuitputting kapitaallasten (€ 700.000).

Voor een nadere analyse verwijzen wij naar hoofdstuk 2 en 3 van het Jaarverslag.

Het eigen vermogen VRK inclusief het resultaat over 2010 bedraagt € 1.203.000 positief
(ultimo 2009 € 408.000 negatief).

In hoofdstuk 3 van dit verslag zullen wij nader ingaan op de resultaatontwikkeling en de
financiële positie van VRK.

Wij stellen het op prijs bijgevoegd verslag nader aan u toe te lichten of eventuele vragen
hierover van u te beantwoorden.

Tenslotte willen wij de medewerkers in de organisatie bedanken voor de plezierige en
constructieve samenwerking.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

M.J.A. van Veen RA R. Ellermeijer RA
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1 Inleiding en bestuurlijke samenvatting

1.1 Reikwijdte van de opdracht
Conform de door u aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening
2010 van VRK gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling om de jaarrekening op te maken
in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake
de jaarrekening te verstrekken.

Onze controleaanpak richt zich zowel op het getrouwe beeld van de baten en
lasten over 2010 en van de financiële positie per 31 december 2010 als op de
financiële rechtmatigheid van die baten en lasten én van de balansmutaties in
de jaarrekening 2010. Inherent aan onze controleaanpak rapporteren wij u
over het doelmatigheidsbeheer indien wij bijzonderheden hebben
geconstateerd en u hieromtrent adviezen kunnen verstrekken.

De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2010 is
vastgelegd in het controleprotocol dat door uw Algemeen Bestuur is
vastgesteld. Deze is uitgangspunt geweest voor de door ons uitgevoerde
controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 2010.

1.2 Controleaanpak
Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Onze
controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van de voor de
jaarrekening van belang zijnde risico’s. De planning en uitvoering van onze
controle en de daaraan gerelateerde advieswerkzaamheden zijn met name
gericht op:
– het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening;
– het beoordelen of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening;
– het geven van feedback aan het management over onze bevindingen

inzake de interne beheersingsmaatregelen.

1.3 Controle van de rechtmatigheid
De controle van de rechtmatigheid richt zich op de naleving van relevante wet-
en regelgeving en besluiten van het Algemeen Bestuur, voor zover de
foutenkans die voortvloeit uit het niet naleven van de wet- en regelgeving
direct financiële consequenties heeft voor de jaarrekening. In
overeenstemming met de opdracht van het Algemeen Bestuur, nader
vastgelegd in het controleprotocol, hebben wij de rechtmatigheidscontrole
uitgevoerd.
Hierbij hebben wij als uitgangspunt het door het Algemeen Bestuur op
21 maart 2011 vastgestelde normenkader gehanteerd voor de wet- en
(organisatiespecifieke) regelgeving die voor VRK van toepassing is.
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Wij toetsen, op basis van risicoanalyse, overigens primair of de organisatie
voldoende maatregelen heeft getroffen om de naleving van wet- en regelgeving
te waarborgen. Dit houdt in dat wij niet zelfstandig alle wet- en regelgeving in
detail beoordelen op de mogelijkheid van het zich voordoen van (juridische en
financiële) risico’s. Wij maken hiervoor gebruik van de door uw organisatie
uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsbeheer.

1.4 Gehanteerde goedkeurings- en rapporteringstoleranties
Op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten
(BAPG) stelt het Algemeen Bestuur de goedkeuringstolerantie vast die de
accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren.
U heeft ons voor het boekjaar 2010 opgedragen om bij onze oordeelsvorming
uit te gaan van een goedkeuringstolerantie van 1% voor fouten en 3% voor
onzekerheden van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves.

Op basis van de jaarrekening 2010 van de VRK betekenen bovengenoemde
percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa
€ 794.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 2.382.000 de
goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.

Voor het al dan niet opnemen van bevindingen in het verslag van bevindingen
zijn wij met u een rapporteringstolerantie overeengekomen welke identiek is
aan de goedkeuringstolerantie.

1.5 Single information en Single audit (SiSa)
Uw organisatie is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de
verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen
hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een
door het Ministerie van BZK voorgeschreven model. Bij de controle van deze
bijlage betrekken wij de door het Ministerie van Bzk hiervoor gegeven
aanwijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 2010, waarin onder
andere opgenomen de Nota verwachtingen accountantscontrole 2010).

De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het
BAPG in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de
navolgende rapporteringtolerantie per specifieke uitkering wordt
overschreden:
– € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000

zijn;
– 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner of gelijk aan

€ 1.000.000 zijn;
– € 100.000 in dien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 zijn.

In paragraaf 2.6 en bijlage 2 van dit verslag rapporteren wij hierover.
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1.6 Van accountantsverklaring naar controleverklaring
Per 15 december 2010 zijn de standaardteksten voor accountantsverklaringen
aangepast. De meest in het oog springende aanpassing is de wijziging van de
accountantsverklaring in controleverklaring. Daarmee wordt een duidelijker
relatie gelegd met de opdracht van de accountant. Een controleopdracht leidt
tot een controleverklaring, een beoordelingsopdracht tot een
beoordelingsverklaring en een samenstellingsopdracht tot een
samenstellingsverklaring. De term accountantsverklaring is hierbij een
containerbegrip geworden, namelijk een verklaring afgegeven door een
accountant. De oude betekenis van de accountantsverklaring vervalt. Daarmee
moet een einde komen aan de spraakverwarring rond verklaringen van
accountants. Hoewel de wet vraagt om een accountantsverklaring, doet de
wijziging van de term ‘accountantsverklaring’ in ‘controleverklaring’ niets af
aan de essentie van de opdracht die de accountant uitvoert en de mate van
zekerheid die hij als uitkomst van die werkzaamheden verstrekt.

Nieuw in de controleverklaring is dat de accountant zich expliciet uitspreekt dat
het jaarverslag conform de geldende regelgeving, het BBV is opgesteld en dat
de overige gegevens zijn toegevoegd.
In het oude stelsel werden alleen tekortkomingen gemeld. Dit moet de
duidelijkheid voor de gebruiker ten goede komen.
Achtergrond van deze veranderingen is de aanpassing van de in Nederland
geldende Nadere Voorschriften Controle- en overige standaarden, welke zijn
gebaseerd op de International Standards on Auditing (ISA’s).

1.7 Belangrijke aandachtspunten voor de controle
Op basis van onze gesprekken met het management over de belangrijke
financiële en operationele ontwikkelingen is een aantal punten met een
verhoogd risico voor de jaarrekening 2010 onderkend.

Aan de volgende punten werd extra aandacht besteed bij het nader uitwerken
van onze controleaanpak:
– De begrotingsrechtmatigheid;
– De ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsvoering & control;
– De juistheid van de deconsolidatie met betrekking tot de financiële

verantwoordingen CPA en Ambulancezorg;
– De naleving van de geldende SISA regelgeving.

In dit kader verwijzen wij naar hoofdstuk 2

Gedurende de controle van de jaarrekening 2010 hebben wij geen wijzigingen
aangebracht in de voorgenomen controleaanpak of de punten waaraan extra
aandacht moest worden besteed.
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1.8 Bevindingen en aanbevelingen met een hoge prioriteit
Onderwerp en
verwijzing

Bevinding Risico/Impact Aanbeveling

Begrotingsbeheer:
paragraaf 2.1.2

Afwijkingen
realisatie ten
opzichte van de
begroting

Geen adequaat
begrotings-/
budgetbeheer

Aanscherpen
begrotingsbeheer

Periodieke
afstemming
onderlinge
vorderingen en
schulden
deelnemende
gemeenten
Paragraaf 2.3.5

Periodieke
afstemming vindt
nog onvoldoende
plaats

Mogelijke
discussie omtrent
een aantal
vorderingen en
schulden

Implementeren
periodieke
afstemming
onderlinge
vorderingen en
schulden met
deelnemende
gemeenten

Implementatie
verplichtingen-
administratie
Paragraaf 3.4

Invulling van een
vorm van
verplichtingen-
administratie is nog
onderhanden

Geen tijdig inzicht
in aangegane
verplichtingen

Toezien op naleving
van de geldende
spelregels over de
registratie van
verplichtingen

Risicomanagement
Paragraaf 2.2.2

Risicomanagement
nog onvoldoende
structureel ingebed

Onvoldoende
inzicht in een
adequate
beheersing van de
risico’s

Implementatie
pragmatisch
systeem van
risicomanagement

Bedrijfsvoering en
control: paragraaf
3.2

Verdere
ontwikkeling is
onderhanden

Onvoldoende
duidelijkheid over
kaders voor beleid
en uitvoering,
onvoldoende
control, omissies
in de
administratieve
organisatie en
interne controle
en geen adequate
planning en
controlcyclus

Wij benadrukken
het belang van het
ingang gezette
traject van de
doorontwikkeling
van de
bedrijfsvoering en
control organisatie
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1.9 Conclusies accountantscontrole 2010
Door middel van deze rapportage brengen wij verslag uit van onze bevindingen
naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2010. Samengevat
komen wij tot de volgende voor u van belang zijnde bevindingen.
Bij de jaarrekening 2010 is een controleverklaring afgegeven met daarin een
goedkeurend oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Wij hebben het Dagelijks Bestuur van de VRK gemachtigd onze
controleverklaring d.d. 11 april 2011 bij de jaarrekening 2010 van de VRK op
te nemen.

Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat het Algemeen Bestuur de nu overlegde
jaarrekening ongewijzigd vaststelt.
Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de
jaarrekening dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring
hierbij mag worden opgenomen.

Toelichting op ons oordeel
De goedkeurende strekking van de controleverklaring voor zowel het
getrouwheids- als het rechtmatigheidsoordeel betekent dat de jaarrekening
met een redelijke mate van zekerheid geen fouten of onzekerheden bevat die in
totaliteit de voor de jaarrekeningcontrole gehanteerde goedkeuringstolerantie
overschrijden.

Uit hoofde van onze controletaak hebben wij de financiële gegevens zoals
opgenomen in de jaarrekening en de verplichte bijlagen bij de jaarrekening,
gecontroleerd. De in de programmarekening en in het jaarverslag opgenomen
beleidsgegevens, prestatiegegevens en toelichtingen daarop, hebben wij niet
gecontroleerd. In het kader van onze opdracht hebben wij deze gegevens alleen
getoetst op tegenstrijdigheden met de in de jaarrekening opgenomen
informatie.

1.9.1 Niet gecorrigeerde controleverschillen
Bij de oordeelsvorming over de jaarrekening speelt de in paragraaf 1.3
vermelde goedkeuringstolerantie een belangrijke rol. De
goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. Als de
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, wordt in beginsel een
goedkeurende controleverklaring afgegeven. Concreet betekent dit dat er
sprake kan zijn van controleverschillen (fouten en onzekerheden), zonder dat
dit van invloed is op ons oordeel ten aanzien van de jaarrekening als geheel.

Tijdens uitvoering van onze controlewerkzaamheden voor de jaarrekening
2010 hebben wij een beperkt aantal controleverschillen geconstateerd. Deze
zijn grotendeels in de jaarrekening 2010 gecorrigeerd.
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Onderstaand hebben wij een samenvattend overzicht opgenomen met de door
ons geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen op het gebied van
getrouwheid en rechtmatigheid.

Controleverschillen Fouten Onzekerheden
Getrouwheid en rechtmatigheid

Gemeente Haarlem, btw claim (paragraaf 2.3.9) 436.000

Totaal Getrouwheid 436.000
Rechtmatigheid

Overschrijding van investeringskredieten en
verrichte investeringen zonder door het
Algemeen Bestuur vastgestelde kredieten
(paragraaf 2.3.12)

658.292

Totaal Rechtmatigheid 658.292 436.000

Goedkeuringstolerantie (1 respectievelijk
3%)

794.000 2.382.000

Het totaal aan fouten komt voor wat betreft de getrouwheid en de
rechtmatigheid lager uit dan de maximale tolerantie van € 794.000. Voor beide
onderdelen is het oordeel daarmee goedkeurend.
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2 Aandachtspunten met betrekking tot de verslaggeving
en de controle

In dit hoofdstuk informeren wij u graag over de overige bevindingen ten
aanzien van de door de directie aan u aangeboden jaarrekening. Wij
rapporteren u onder meer over de bijzonder posten in deze jaarrekening
alsmede over de bijzondere ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

2.1 Het resultaat over 2010

2.1.1 Analyse resultaat 2010
Het voordelige resultaat over 2010 vóór bestemming bedraagt € 1.336.000
ten opzichte van een negatief resultaat voor bestemming van € 5.482.000 in
2009 en een begroot resultaat van € 210.000 nadelig. In het jaarverslag 2010
wordt het financiële resultaat in hoofdstuk 2 en 3 nader geanalyseerd.

Het resultaat over 2010 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt
worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde
begroting

Rekening 2010

Totale lasten 77.359 79.445
Totale baten 77.149 80.782
Resultaat vóór bestemming (210) 1.336
Mutaties in reserves – -
Resultaat na bestemming – 1.336

Ten opzichte van de begroting zijn de baten circa € 3,6 miljoen hoger en de
lasten circa € 2,1 miljoen hoger.

De hogere baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- Hoger baten openbare gezondheidszorg € 0,5 miljoen;
- Hogere baten regionale ambulancezorg € 1,4 miljoen;
- Hogere baten regionale brandweerzorg € 2,4 miljoen waaronder hogere

rijksbijdrage BDUR en interregionale versterkingsgelden.
Hier tegenover staan lagere baten Multidisciplinaire opschaling, onderdeel
Veiligheidsbureau € 0,8 miljoen.

De hogere lasten bestaan uit:
- Hogere lasten regionale ambulancezorg € 1,4 miljoen;
- Hogere lasten regionale brandweerzorg € 1,9 miljoen, waaronder met name

de besteding van de interregionale versterkingsgelden ad € 1,3 miljoen.
Hier tegenover staan lagere lasten Multidisciplinaire opschaling, onderdeel
Veiligheidsbureau € 1,2 miljoen en MICK € 0,2 miljoen.
Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar de hoofdstukken 2 en 3 van het
jaarverslag.
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2.1.2 Begrotingsbeheer
Uit de jaarrekening blijken grote verschillen tussen de geraamde en
gerealiseerde lasten en baten. In onze voorgaande jaren hebben wij u
geadviseerd het begrotingsbeheer verder aan te scherpen. Een belangrijke
randvoorwaarde voor verdere verbeteringen in het begrotingsbeheer, is de
verbetering van de kwaliteit van het budgetbeheer bij de afdelingen.

In 2010 is een aantal begrotingswijzigingen verwerkt in de eerste en tweede
Berap.

Wij adviseren u de werkelijke lasten over de afgelopen jaren te analyseren en op
basis van deze uitkomsten voor de structurele afwijkingen de begroting voor
2011 eventueel bij te stellen.
Daarnaast adviseren wij u – in het kader van de begrotingsrechtmatigheid - de
ontwikkelingen van de baten en lasten gedurende het jaar, nauwlettend te
volgen en bij afwijkingen de begroting bij te stellen. Hierbij is het van belang om
in de instrumenten van de Planning & Control cyclus c.q. de tussentijdse
bestuursrapportages een paragraaf begrotingsrechtmatigheid op te nemen.

In dit kader is het verder van belang dat intern spelregels worden opgesteld in
het kader van de begrotingsrechtmatigheid, onder meer inzake het
autorisatieniveau van het Algemeen Bestuur, het melden van overschrijdingen
en –onderschrijdingen en het doorvoeren van begrotingswijzingen.

Eind 2010 is de nota begrotingsbeheer en budgetbeheer voorbereid door de
ambtelijke organisatie en door het Bestuur vastgesteld. De regels gelden met
ingang van 2011. Momenteel wordt door de organisatie gewerkt aan een
herziene versie van de nota. Wij onderschrijven het belang van deze nota en
adviseren u toe te zien op de naleving van de in deze nota opgenomen
spelregels.

2.2 De financiële positie per 31 december 2010
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2010 volgens de jaarrekening (exclusief
het resultaat 2010 ad € 1.336.000) € 133.000 negatief. Na verwerking van
het positieve resultaat ontstaat een positief eigen vermogen ad € 1.203.000.

Bedrag x €1.000 Algemene
reserve

Bestemmings-
reserves

Totaal

€ € €
Saldo 1 januari 2010 1.614 3.460 5.074
Resultaatbestemming 2009 (1.903) (3.304) (5.207)
Totaal stortingen 2010 ten
laste van resultaat

– – –

Totaal onttrekkingen 2010
ten gunste van resultaat

– - -

Saldo per jaareinde 2010 (289) 156 (133)
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2.2.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen dient als buffer voor het opvangen van zogenaamde
algemene en onbenoemde risico’s. Het bestuur heeft in de kadernotitie
begroting 2012 een nader beleid vastgesteld over de wenselijke hoogte van het
weerstandsvermogen. Het beleid is vastgesteld op een weerstandsvermogen
van 5% van de totale begrote lasten. Rekening houdend met de werkelijke
lasten van 2010 komt dit neer op een bedrag van circa € 4,0 miljoen.

In het jaarverslag is de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen waarin
onder meer risico’s worden vermeld die de VRK loopt bij de uitoefening van
haar taken. De risico’s vormen de basis voor het bepalen van de benodigde
weerstandscapaciteit voor uw organisatie.
De belangrijkste risico’s die zijn opgenomen in de jaarrekening zijn:
– Begrotingsflexibiliteit/ombuigingen;
– Personele ontwikkelingen;
– Bedrijfsvoering op orde;
– Wetgeving inzake 2e loopbaan;
– Grootschalige incidenten;
– Economische recessie en bezuinigingen;
– ICT uitval.

Op basis van het weerstandsvermogen van de organisatie, rekening houdend
met het resultaat over 2010, de totale reservepositie, het huidige financiële
beleid, de uitkomsten van de risico inventarisatie en de ons beschikbare
informatie achten wij de financiële positie van de organisatie ontoereikend.

Voor een goede beoordeling van de financiële positie dienen ook de niet uit de
balans blijkende risico’s in ogenschouw te worden genomen. Het is van belang
om in de komende periode hierin op basis van een systematische risico-analyse
nader inzicht in te verkrijgen.
De bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van een
inventarisatie en analyse van risico’s vindt nog niet systematisch plaats.

In het voorgaande jaar hebben wij geconstateerd dat bij VRK nog geen sprake
is van integraal risicomanagement.

In het kader van de verdere ontwikkeling van de organisatie en de uitbreiding
van de activiteiten is het verder invoeren van een pragmatisch systeem van
risicomanagement een belangrijk aandachtpunt.

2.2.2 Risicomanagement
Een belangrijke stap in het kader van risicomanagement is het periodiek
monitoren van de effectieve werking van het systeem van risicomanagement,
waaronder het vaststellen van het bestaan van de beheersingsmaatregelen en
de werking van deze beheersingsmaatregelen.
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Daarnaast is het van belang dat de directie, het management en de
afdelingshoofden verantwoording afleggen over de belangrijkste aspecten van
de risicobeheersing, het gevoerde risicomanagement in de instrumenten van de
planning & control cyclus waaronder de begroting, de bestuursrapportages, de
managementgesprekken en het jaarverslag.

Wij adviseren toe te zien op de juiste implementatie en uitvoering van de intern
vastgestelde beheersingsmaatregelen ter waarborging van een goed en
adequaat risicomanagement.

2.2.3 Liquiditeitsprognose
Een liquiditeitsbegroting is van belang voor het sturen van het werkkapitaal.
Voor een adequate beheersing van de liquiditeitspositie is het van belang dat
de begroting periodiek wordt geactualiseerd zodat tijdig eventuele acties
ondernomen kunnen worden.
Wij hebben geconstateerd dat door de VRK voor 2011 een liquiditeitsbegroting
is opgesteld alsmede een meerjaren liquiditeitsbegroting.

Wij benadrukken het belang de liquiditeitsbegroting systematisch bij te werken
om op deze manier de behoefte aan werkkapitaal/behoefte aan
financieringsmiddelen te kunnen bepalen alsmede het belang om in de
instrumenten van Planning & Controlcyclus hierover te rapporteren.

2.3 Bevindingen controle jaarrekening 2010

2.3.1 Totstandkoming van de jaarrekening
Wij merken op dat het proces van de totstandkoming van de jaarrekening zoals
deze aan u is aangeboden ten opzichte van vorig jaar is verbeterd.
Wij zijn van mening dat procesmatig de totstandkoming van de jaarrekening
goed in gang is gezet en een adequate bewaking en sturing heeft
plaatsgevonden.
Wel hebben bij de totstandkoming van de jaarrekening aanvullende overleggen
plaatsgevonden inzake specifieke posten en (deels) ontoereikende oplevering.
Het jaarrekeningtraject heeft daardoor extra tijd en inspanning gevergd van
zowel de medewerkers van VRK als van onze medewerkers.

Belangrijk is dat de taken en verantwoordelijkheden inzake de totstandkoming
van en de interne controle van de jaarrekening (en tussentijdse
informatievoorziening) beter belegd moeten worden. Hoewel het
jaarrekeningtraject 2010 beter is gegaan dan in voorgaande jaren, hebben wij
vastgesteld dat de verantwoording over de financiële realisatie/ voortgang van
het beleid inclusief de onderbouwing/ onderliggende vastlegging van de
informatie (F-control) nog onvoldoende is ingebed in de reguliere processen.
Het is van belang dat de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden in
dit kader van de medewerkers van de afdelingen Bedrijfsvoering/ Facilitair
bedrijf, Control en de integraal managers (sector- en afdelingshoofden) verder
worden uitgekristalliseerd en geformaliseerd.
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Belangrijke aandachtspunt hierbij is tevens (de interne controle op) de
toereikendheid van de onderbouwing met onderliggende documentatie voor
wat betreft de in te stellen voorzieningen, de nog op te nemen overlopende
posten en memoriaalboekingen.

Naar onze mening zou de externe controle efficiënter kunnen worden
uitgevoerd indien voorafgaand aan de controle intern afsluitende
controlewerkzaamheden hebben plaatsgevonden met betrekking tot de
jaarrekening en de beschikbare controle informatie/balansdossiers.

2.3.2 Ontbreken administratieve scheiding (VRK, CPA en SAZ)
De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd in GFS One World, het
financieel pakket van de gemeente Haarlem. Bij de verzelfstandiging van de
Veiligheidsregio Kennemerland is de administratie van de HDK gebruikt om de
administratieve activiteiten voort te zetten. Binnen de Veiligheidsregio
Kennemerland dient verantwoording te worden afgelegd aan de Nederlandse
Zorg Autoriteit (NZA) over de activiteiten van de Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) en de Sector Ambulancezorg (SAZ) door middel van
enerzijds een jaarverslag dat is opgesteld conform de Richtlijnen voor
Jaarverslaggeving Zorginstellingen en anderzijds door middel van een
zogenaamde nacalculatiestaat.
Voor het opstellen van het jaarverslag van beide onderdelen wordt de balans
van de Veiligheidsregio Kennemerland gedeconsolideerd. Voor de
exploitatierekening wordt voor de activiteiten van CPA en SAZ gebruik gemaakt
van een aantal kostenplaatsen. De onderdelen CPA en SAZ hebben geen aparte
bankrekening en per jaareinde wordt –door middel van de zogenaamde
deconsolidatie - de rekening courant verhouding bepaald met de
Veiligheidsregio Kennemerland.

Het niet volledig administratief scheiden van de balans brengt aanvullende
risico’s met zich mee van eventuele onjuiste administratieve handelingen en
onjuiste deelverantwoordingen. Daarnaast is het samenstellen van de
deelverantwoordingen voor deze onderdelen tijdrovend.

Wij adviseren om de administraties van de CPA en SAZ separaat te
administreren en voor de betalingen en ontvangsten inzake deze activiteiten
een afzonderlijke bankrekening in te stellen.

2.3.3 Besteding interregionale versterkingsgelden
In het kader van de rechtmatige bestedingen van de ontvangen gelden
interregionale versterking heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
verantwoording afgelegd aan de VRK over de besteding van deze gelden.
Uit de verantwoording blijkt dat de besteding heeft plaatsgevonden tot een
bedrag ad € 1.165.000. Een bedrag ad € 85.000 is opgenomen als zijnde
vooruitontvangen.
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Wij adviseren u op korte termijn afspraken te maken voor 2011 met de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake de wijze van (het tussentijds)
afleggen van verantwoording over de verstrekte middelen.

2.3.4 Onderbouwing voorziening dubieuze debiteuren
In de jaarrekening is een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen ad
€ 109.000. Wij hebben geconstateerd dat intern geen nader spelregels
aanwezig zijn voor het bepalen van de omvang van de voorziening dubieuze
debiteuren. Daarnaast ontbreken adequate procedures voor het
debiteurenbeheer voor de onderdelen GGD, CPA en SAZ.

Wij adviseren u nadere beleidsregels op te stellen voor het vormen van
voorziening voor dubieuze debiteuren. Vervolgens is het van belang dat bij het
opmaken van de jaarrekening en tussentijdse rapportages de omvang van de
dubieuze debiteuren statisch wordt bepaald.
Tevens is het van belang dat de aanmaningsprocedures nader worden
aangescherpt.

2.3.5 Onderlinge vorderingen en schulden deelnemende gemeenten
In de jaarrekening zijn per 31 december 2010 diverse onderlinge vorderingen
en schulden met de deelnemende gemeenten verantwoord. Hierbij is het van
belang dat periodiek de onderlinge vorderingen en schulden met de
deelnemende gemeenten worden afgestemd. Dit geldt met name voor de
onderlinge vorderingen en schulden met de gemeenten Haarlem en
Haarlemmermeer.

In het kader van het samenstellen van de jaarrekening heeft deze afstemming
plaatsgevonden.

Wij benadrukken het belang dat periodiek de onderlinge vorderingen en
schulden met de deelnemende gemeenten worden afgestemd.

2.3.6 Voorziening groot onderhoud Zijlweg
De Veiligheidsregio Kennemerland is bij de verzelfstandiging voor 36,8%
eigenaar geworden van de brandweerkazerne aan de Zijlweg 200. Bij de
overname van dit activa is een pand overgenomen met achterstallig
onderhoud. De Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het
enerzijds het gebruikersonderhoud van het gehele pand en voor 36,8% voor het
eigenaarsonderhoud. Ultimo2010 is een onderzoek uitgevoerd naar het
achterstallig onderhoud van het pand. Hieruit blijkt dat voor een bedrag van
€ 655.000 sprake is achterstallig onderhoud.

Dit bedrag bestaat uit gebruikersonderhoud ad € 390.000.Hieraan ligt een
onderhoudsplan ten grondslag. Wij hebben kennis genomen van het
onderhoudsplan.
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Daarnaast bestaat dit bedrag uit achterstallig eigenaars onderhoud
(€ 265.000), waaronder verbeteren dakisolatie, aanpassen
brandmeldinstallatie, aanpassen brandveiligheid en aanpassen lichtstraat
uitrukhal. Het totale achterstallig onderhoud hiervoor is geraamd op
€ 720.000. De VRK heeft voor haar aandeel hierin (€ 265.000) een
voorziening gevormd.

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor dit achterstallig onderhoud.

2.3.7 Voorziening wachtgeldverplichtingen
In de jaarrekening 2010 is een voorziening gevormd voor ingegane
wachtgeldverplichtingen € 312.000. De voorziening heeft betrekking op 9
personen, waarvan de (tijdelijke) arbeidscontracten niet zijn verlengd en/of
stopgezet. De omvang van de voorziening is gebaseerd op de opgave van het
UWV. Bij het bepalen van de voorziening is uitgegaan van de maximale termijn
van de uit te betalen verplichtingen en is derhalve geen inschatting gemaakt
van eventuele vermindering als gevolg van het vinden van een nieuwe
arbeidsbetrekking.

2.3.8 Versterkt Ouderdomspensioen
In de jaarrekening 2010 zijn vorderingen en schulden opgenomen inzake
Verstrekt OuderdomsPensioen (VOP) voor hetzelfde bedrag (€ 736.000). De
schulden hebben betrekking op de nog te betalen verzekeringspremies over de
jaren 2008 tot en met 2010 inzake de betreffende medewerkers van de VRK.
Uit hoofde van het bestuurlijk convenant bij de oprichting van de VRK zijn de
betreffende gemeenten verantwoordelijk voor de lasten inzake VOP. Op grond
hiervan is in de jaarrekening per 31 december 2010 tevens een vordering
opgenomen inzake te ontvangen bijdragen deelnemende gemeenten inzake
lasten VOP.

2.3.9 BTW-claim
De Veiligheidsregio Kennemerland heeft op 19 februari 2010 een mail van de
gemeente Haarlem ontvangen. In verband met een onderzoek van de
belastingdienst bij de gemeente Haarlem zijn over de jaren 2005 t/m 2007
herzieningsbeschikkingen ontvangen inzake de BTW. Volgens de gemeente
Haarlem heeft een deel betrekking op de rechtsvoorganger van de VRK de
HDK. In de mail wordt gerefereerd naar balansposten die zijn overgegaan naar
de VRK die betrekking hebben op de genoemde BTW-schuld. De totale BTW-
schuld bedraagt volgens de gemeente Haarlem € 436.000 inclusief
heffingsrente. De betreffende schuld is niet opgenomen in de jaarrekening. De
VRK is van mening dat de betreffende naheffing geen onderdeel uitmaakt van
de door de gemeente Haarlem vastgestelde ontvlechtingsbalans per 1 januari
2008.

Wij hebben de claim ad € 436.000 vooralsnog als onzekerheid meegenomen.
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2.3.10 BTW doorschuifregeling
Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s van kracht. Als gevolg van deze
wet kunnen gemeenten – via de opgave van de veiligheidsregio’s - de BTW over
een aantal wettelijke taken van de veiligheidsregio niet meer gecompenseerd
krijgen. Het betreft de taken met betrekking tot de meldkamer, de GHOR-taken
en de multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Tot het moment van inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s was het wel mogelijk om de BTW te compenseren vanuit het
Transparantiebesluit.
Voor de BTW op de kosten gemaakt inzake de hierboven genoemde taken dient
een toerekeningsystematiek te worden bepaald waarbij dient te worden
beoordeeld welke BTW aan welke periode wordt toegerekend. Aangezien het
boekjaar 2010 een overgangsmoment is ontstaat er een tweedeling tussen een
periode waarin BTW compensabel is en een periode waarin de BTW niet
compensabel is.
Ter dekking van de kostenpost die bij de veiligheidsregio’s ontstaat als gevolg
van het niet meer kunnen compenseren van de BTW, heeft het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag van € 15 miljoen
beschikbaar gesteld voor 2011 door middel van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDUR). Het aandeel van de VRK in de wijziging van de
BDUR bedraagt € 469.000.

Wij hebben vastgesteld dat aanpassing in de administratie met ingang van
1 oktober 2010 juist heeft plaatsgevonden. De forfaitaire percentages zijn
tevens in 2010 aangepast.

2.3.11 Kostenverdeelsystematiek
Uitgangspunt bij de verdeling van de organisatiebrede/ indirecte kosten naar de
programma’s moet naar onze mening zijn dat alle kosten volledig worden
doorbelast naar de programma’s zodat een transparant beeld ontstaat van de
werkelijke lasten en baten per programma. Een voorcalculatorisch/ begroot
kostenplaatsresultaat is in dit kader naar onze mening onjuist.

Voor de toerekening van apparaatskosten aan de programma’s en producten
wordt bij VRK gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat.

Wij hebben vastgesteld dat – in overeenstemming met de besluitvorming van de
tweede Berap een aantal lasten niet doorbelast zijn naar de programma’s.
De doorbelasting van organisatiebrede kosten heeft conform de begroting
plaatsgevonden (geraamde kosten). Een nacalculatie heeft niet
plaatsgevonden.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en in naleving van de geldende
verslaggevingsregels is het van belang dat alle lasten en baten aan de
programma’s worden doorbelast en een nacalculatie wordt opgesteld. Indien
gedurende het jaar blijkt dat omvangrijke calculatieverschillen ontstaan is van
belang dat tussentijds de kostenverdeelsystematiek wordt aangepast.
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2.3.12 Begrotingsrechtmatigheid

Overschrijding lasten
Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen
binnen de grenzen van de door het Algemeen Bestuur geautoriseerde
begroting.

Wij hebben vastgesteld dat sprake is van begrotingsoverschrijdingen voor de
volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde
begroting

Rekening 2010

Openbare Gezondheidszorg 24.842 26.401
Regionale brandweerzorg 38.022 39.930
Incidentele baten en lasten 600 2.079

Openbare Gezondheidszorg, overschrijding €1.559.000
De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op de regionale
ambulancezorg. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten voor
hetzelfde bedrag € 1.447.000. Er is geen sprake van
begrotingsonrechtmatigheid.

Regionale brandweerzorg overschrijding €1.908.000
De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op de besteding van de
Interregionale versterkingsgelden € 1.317.000 en hogere lasten
Brandweerzorg District Noord (€ 367.000) en Midden (€ 546.000). Tegenover
de hogere lasten staan ook hogere baten (hogere dekking Brandweerzorg). Er
is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Incidentele baten en lasten overschrijding €1.479.000
De overschrijding heeft met name betrekking op de vorming van de voorziening
wachtgelden (€ 311.000), de vorming van de voorziening groot onderhoud
(€ 655.000) en de nagekomen huurlasten Zijlweg 2009 € 275.000.
De hogere lasten passen binnen het beleid van VRK. Er is geen sprake van
begrotingsonrechtmatigheid.

Investeringen
Met betrekking tot de investeringen over 2010 hebben wij vastgesteld dat
overschrijdingen hebben plaatsgevonden voor een bedrag van € 658.292 ten
opzichte van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde en beschikbaar
gestelde kredieten.
Wij hebben deze post als fout meegenomen in het kader van
begrotingsrechtmatigheid.

Een nadere toelichting van deze overschrijdingen is opgenomen in bijlage 4 van
het jaarverslag 2010.
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De overschrijdingen hebben met name betrekking op:
€

Overschrijding kredieten
Tankautospuit Uitgeest 12.505
Tankautospuit Beverwijk 40.875
Duikpakken P&N 12.949
Verbouwing slangenspoelruimte Zijlweg 173.650

Investering zonder krediet
Tankautospuit Spaarndam opbouw 60% 173.506
3x Brancarddraagsysteem 32.919
Volvo 24-KVD-6 18.269
Volvo 23-KVD-6 18.269
84-KVB-1 (VBK) 21.491
94-KVB-5 Opel Corsa (VBK) 12.793
Haakarm Container Karhof 77.764
Klimaatinstallatie MICK 63.302

Totaal overschrijdingen 658.292

Met betrekking tot de overige investeringskredieten merken wij op dat deze
grotendeels afkomstig zijn van de rechtsvoorgangers van de VRK. De kredieten
zijn ontleend aan de meerjarenplannen van de betreffende gemeenten.
Een aantal kredieten staan eerst lang open.

Wij adviseren u dringend de staat van kredieten kritisch door te nemen en
langdurig openstaande kredieten af te wikkelen.
Tevens adviseren wij u de ontwikkelingen van de voortgang van de kredieten
gedurende het jaar, nauwlettend te volgen en bij afwijkingen de kredieten bij te
stellen. Hierbij is het van belang om in de instrumenten van de Planning &
Control cyclus c.q. de tussentijdse bestuursrapportages een paragraaf
begrotingsrechtmatigheid op te nemen en een eventueel voorstel tot
kredietaanpassing.
Daarnaast is het van belang dat intern wordt toegezien op de naleving van de
geldende spelregels met betrekking tot het budgetbeheer.

In dit kader is het verder van belang dat intern spelregels worden opgesteld in
het kader van de begrotingsrechtmatigheid, onder meer inzake het
autorisatieniveau van het Algemeen Bestuur, het melden van overschrijdingen
en –onderschrijdingen en het doorvoeren van begrotingswijzingen.

In december 2010 is een nota begrotingsbeheer vastgesteld, die van kracht
wordt vanaf 2011, waarin de bovengenoemde spelregels zijn opgesteld.
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Mutaties reserves
De bestemming van het resultaat 2009 heeft plaatsgevonden volgens het
besluit d.d. 5 juli 2010 en 6 december 2010 van het Algemeen Bestuur.

2.3.13 Rechtmatigheid inkoop en aanbesteding
In de jaarrekening zijn lasten en balansmutaties uit hoofde van inkoop en
aanbesteding verantwoord. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat bij VRK
momenteel onvoldoende (geactualiseerd) uniform kader aanwezig is met
betrekking tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid evenals duidelijke richtlijnen.

Wij adviseren u een nota aanbestedingsbeleid op te stellen waarbij op alle
aspecten van de aanbesteding – zowel in het kader van Europese aanbesteding
als het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten (BAO) wordt ingegaan. Het
opstellen van inkoop- en aanbestedingsregels staat intern gepland voor 2011.

Vervolgens adviseren wij u de naleving van het inkoop- en aanbestedingbeleid
vast te laten stellen voorafgaand aan de daadwerkelijke opdrachtverstrekking.

2.3.14 Niet financiële beheershandelingen
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de bereik van
de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze
handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek.

Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van
risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om
risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de
inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf weerstandsvermogen van
het jaarverslag. Daarnaast hebben we gericht geïnformeerd naar de lopende
procedures waarbij VRK betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de
eventuele risico’s op dit vlak.
Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader
onderzoek naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt.

2.4 Wet openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde
Topinkomens (WOPT)

De VRK heeft in 2010 geen medewerkers waarvan op grond van de WOPT het
salaris moet worden vermeld. De vermelding wordt geëist bij een individueel
salaris boven € 193.000 (2009: € 188.000) per jaar.

WOPT
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2.5 Naleving van de verslaggevingsregels
De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV). Wij stelden vast dat de jaarrekening 2010 van uw
organisatie, geen materiële afwijkingen vertoont ten opzichte van de
voorschriften van het BBV.
Het BBV schrijft een bruto analyse voor van de afwijkingen van de
gerealiseerde lasten en baten versus de geraamde lasten en baten.
Wij hebben geconstateerd dat in het jaarverslag 2010 een netto analyse is
opgenomen van de afwijkingen.

Daarnaast is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijke
voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen
tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Wij
hebben vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet strijdig is met de
jaarrekening.

2.6 Verantwoording in het kader van SISA
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2010. Naar aanleiding van onze controle komen wij tot de
volgende opmerkingen:

2.6.1 Algemeen, Interne controle op naleving subsidievoorwaarden
De VRK is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal regelingen, dat
valt onder SISA. In onze voorgaande rapportage hebben wij u geadviseerd de
verantwoording inzake specifieke uitkeringen – conform het principe van Single
information Single audit te integreren in de verbijzonderde interne
controlewerkzaamheden en de planning en controlinstrumentarium binnen uw
organisatie.
Wij benadrukken het belang dat op korte termijn per regeling een adequate
risico-analyse wordt opgesteld en voldoende interne beheersingsmaatregelen
worden geïmplementeerd ter waarborging van de rechtmatigheid van de
bestedingen van deze regelingen.

Belangrijke aandachtspunten naar onze mening zijn:
– Vastleggen van verantwoordelijkheden binnen uw organisatie;
– Vastleggen van de opzet van de administratieve organisatie en de daarin

opgenomen maatregelen van interne controle per regeling;
– Opstellen van een risicoanalyse en beoordelen van de opzet van de

beheersingsmaatregelen ter beheersing van de te onderkennen risico’s;
– Inventariseren van de te verstrekken informatie;
– Vaststellen of de informatie beschikbaar is;
– Vaststellen van de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie door

middel van de tussentijdse beoordeling van de interne
beheersingsmaatregelen en het toetsen van deze maatregelen;
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– Nagaan of er afspraken gemaakt dienen te worden met derden ten
behoeve van de benodigde informatie uitwisseling;

– Uitvoeren van interne controle op de naleving van de gemaakte afspraken
met de derden instellingen.

2.6.2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Met ingang van 2010 dient de verantwoording van de bestedingen plaats te
vinden. Tot 2010 dient in de SISA verantwoording de ontvangen gelden te
worden verantwoord.

Wij hebben geconstateerd dat de bestedingen van de BDUR gelden niet
afzonderlijk in de administratie worden geregistreerd. Het uitgangspunt van
VRK is dat de rijksbijdragen als eerste worden besteed en vervolgens de
bijdragen van de deelnemende gemeenten. VRK heeft derhalve het volledig
ontvangen bedrag over 2010 ad € 10.645.276 als besteed verantwoord.
Wij hebben vastgesteld dat in de jaarrekening een bedrag ad € 88.000 is
opgenomen inzake nog te besteden interregionale versterkingsgelden. Deze
gelden hebben betrekking op het project risicoprofiel. Dit project is ter
uitvoering van een bestuurlijk besluit in 2010 aangevangen maar is door
capaciteitsgebrek nog niet in 2010 voltooid.

In bijlage 1 bij dit verslag hebben wij het door het Ministerie van Bzk verplicht
voorgeschreven format ‘SISA verantwoordingsinformatie specifieke
uitkeringen’ toegevoegd. Dit format dient door uw organisatie samen met een
aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli
a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

3 Public Governance en interne beheersingsmaatregelen

3.1 Algemeen
Bij de planning en de uitvoering van de controle van de jaarrekening 2010 van
de VRK hebben wij de interne beheersingsmaatregelen welke onderdeel
uitmaken van de administratieve organisatie van uw organisatie in onze
overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van
interne beheersingsmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader van
de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om zekerheid te
verschaffen omtrent het volledige interne beheersingssysteem. Onze
beoordeling van de interne beheersingsmaatregelen behoeft derhalve niet alle
materiële leemtes in die beheersingsmaatregelen aan het licht te hebben
gebracht. Onder een materiële leemte wordt in dit verband verstaan een
situatie waarin de opzet, het bestaan of de werking van een of meer specifieke
interne beheersingsmaatregelen niet bijdraagt aan het bewerkstelligen van een
relatief laag risico dat zich fouten of fraude hebben voorgedaan die van
materieel belang zijn voor de jaarrekening of dat deze niet tijdig zijn ontdekt.
Wij hebben echter geen materiële leemtes in de interne
beheersingsmaatregelen, zoals hierboven bedoeld, vastgesteld.
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3.2 Ontwikkeling bedrijfsvoering en control
Wij constateren dat de VRK in de afgelopen maanden voortgang heeft geboekt
bij het versterken van de bedrijfsvoering en control. Dit uit zich niet altijd één-
op-één in het wegstrepen van een actie op de actielijst. Voortgang in de
ontwikkeling heeft de afgelopen maanden nadrukkelijk ook gezeten in het
verfijnen van het instrumentarium rondom begroting en verantwoording, het
toepassen hiervan en in gesprek treden hierover met elkaar. Het opstellen en
gebruiken van managementrapportages, de vertaling van de
programmabegroting en kader naar werkbegrotingen , het opstellen van
jaarwerkplannen en het in gesprek treden met elkaar over deze stukken is een
grote stap voorwaarts ten opzichte van het afgelopen jaar. Hiermee ontstaat
over en weer ook een steeds duidelijker beeld van begrippen als integraal
management en budgethouderschap (rollen en gedrag). De organisatie heeft
prioriteiten moeten stellen in het oppakken van acties onder meer omdat de
personele bezetting van de organisatie, bij FB en control nog onvoldoende is
ingevuld om alle geplande verbeteracties te realiseren.

De noodzaak om de bedrijfsvoering op het gewenste niveau te brengen wordt
breed gedragen en heeft de nodige aandacht van de directie en de organisatie.
De bedrijfsvoering staat nadrukkelijk op de agenda. De eerste resultaten zijn
zichtbaar: in september is een nieuw hoofd F&A aangesteld, een periodieke
afsluitprocedure is ontwikkeld en de werkprocessen worden geactualiseerd
waarvan een deel zijn afgerond. In opzet zijn een aantal zaken gereed of is
gestart met de uitvoering van de verbeterplannen.

In de afgelopen maanden is de opzet van het begrotings- en
verantwoordingsinstrumentarium verder uitgewerkt (o.a. jaarwerkplannen).
Ook is aandacht besteed aan de wenselijke gedragsverandering om het principe
van integraal management verder door te voeren, onder meer in
managementoverleg en opleiding. Daarmee is in opzet een belangrijke basis
gecreëerd voor het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Het jaar
2011 zal het jaar van de werking moeten worden. Dan zullen de verbeteracties
moeten zijn geïmplementeerd en zal moeten blijken dat deze leiden tot een
effectieve bedrijfsvoering en control.

Zoals blijkt uit de nog onderhanden zijnde en op te pakken verbeteracties staat
de VRK de komende maanden nog voor een belangrijke inspanning om de in
opzet in gang gezette verbeteringen in de bedrijfsvoering en control in 2011
ook daadwerkelijk goed te laten werken. Met de wijzigingen en (tijdelijke)
aanvullingen in de personele bezetting van de organisatie is een voorwaarde
gecreëerd om versneld invulling te geven aan de realisatie van de openstaande
verbeteracties. Een goede structurele (personele) invulling en verbetering van
de bedrijfsvoeringorganisatie is hierbij van belang. Dit zal in 2011 prioriteit
moeten krijgen.
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3.3 Follow up eerder gedane aanbevelingen
In navolging op de aanbeveling in de rapportage Bedrijfsvoering & Control van
augustus van Ernst & Young heeft de VRK één integraal overzicht met acties
ter verbetering van de bedrijfsvoering opgesteld. Dit overzicht is uitgewerkt in
de “Integrale actielijst Bedrijfsvoering op Orde” (verder integrale actielijst). In
het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen acties die zijn gerealiseerd en
nog te realiseren acties.
Met de integrale actielijst is een verbetering aangebracht in het overzicht van
door te voeren acties, de onderlinge samenhang tussen acties (onderdelen
werkmodel), de verantwoordelijkheden (actiehouder) en de planning voor de
realisatie van het verbetertraject. Het overzicht biedt tevens houvast bij de
uitvoering, monitoring en (bij)sturing van de realisatie van de verbeteracties.
Van iedere actie wordt in de lijst de stand van zaken opgenomen. Indien een
actie is gerealiseerd wordt de datum waarop de actie is gerealiseerd
opgenomen, mede ten opzichte van de initiële planning.

De focus voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering zal de komende
tijd naar onze mening onder meer moeten liggen op:
– De basis voor een goede informatievoorziening beter op orde brengen

door het (op hoofdlijnen) vastleggen van processen en interne
beheersingsmaatregelen en de interne toetsing van de werking daarvan
door de organisatie te versterken;

– Op procesniveau de administratieve organisatie en interne controle te
versterken, waarbij prioriteit bij de meest risicovolle processen, zoals
begrotingsbeheer, inkopen, personeel en subsidiebeheer;

– Het verder vormgeven van het zelfcontrolerende vermogen van VRK,
inclusief SISA;

– Het verdere implementeren van een pragmatisch systeem van
risicomanagement;

– De opvolging van de aanbevelingen evenals het monitoren van de
opvolging.

3.4 Verplichtingenadministratie
Binnen de VRK wordt nog onvoldoende invulling gegeven aan een
verplichtingenadministratie. Wij hebben geconstateerd dat niet alle
verplichtingen zijn vastgelegd in de verplichtingen administratie. Daarnaast
worden niet alle verplichtingen uit de verplichtingenadministratie verwijderd bij
het afronden van de verplichting.

Wij adviseren u toe te zien op de implementatie van een verplichtingen-
administratie. Het is van belang procedures te implementeren voor het
registreren van verplichtingen in een verplichtingenadministratie, met daarbij
aandacht voor bij wie de verantwoordelijkheden hiervoor liggen. Daarnaast is
het van belang - in het kader van een goed budgetbeheer - zichtbare interne
controle en verbijzonderde interne controle uit laten voeren op beschikbaarheid
budget bij het aangaan van een verplichting.
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3.5 Administratieve organisatie en interne beheersing
Bij onze controle maken wij gebruik van het stelsel van maatregelen ter
beheersing en sturing van uw organisatie, waaronder de administratieve
organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Naar onze
mening is het beschrijven van processen een waarborg voor een effectieve en
correcte uitvoering van de bedrijfsprocessen en vereenvoudigt het de
overdracht van taken in het geval dat medewerkers de organisatie verlaten.
Daarnaast zijn procesbeschrijvingen de basis voor een goede interne
beheersing. Op basis van de analyse van de administratieve organisatie kunnen
de aanwezige beheersingsmaatregelen in de processen worden onderkend en
kan een uitgebalanceerd intern controleplan worden opgesteld voor de toetsing
van de werking van de beheersmaatregelen in processen.
Het beschrijven van de processen dient primair gericht te zijn op het
waarborgen van de vereiste kwaliteit van de dienstverlening en de analyse dat
de in het proces te onderkennen risico’s voldoende worden afgedekt door de
getroffen beheersmaatregelen. Daarnaast draagt de opname van de meest
belangrijke elementen van de management informatie in de beschrijvingen van
de AO/IB in opzet bij aan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening.

Het belang van een goede vastlegging van de administratieve organisatie en
interne beheersing wordt door de organisatie van de VRK onderkend.

Wij hebben geconstateerd dat is gestart met het beschrijven van processen. Wij
adviseren om de procesbeschrijvingen in 2011 te voltooien en te analyseren op
effectiviteit van onder meer de interne controle. Belangrijk is dat vervolgens
afspraken in de organisatie worden gemaakt over het onderhoud van de
procesbeschrijvingen.

3.5.1 Uitkomsten AO/IB
Bij de interim-controle 2010 hebben wij geconstateerd dat verbeteringen zijn
gerealiseerd in de interne beheersing. In 2010 zijn de volgende aanbevelingen
opgevolgd of is de organisatie gestart met de implementatie van de
aanbeveling:
– Implementeren van een afsluitprocedure voor tussentijdse rapportages;
– Opstellen register voor begrotingswijzigingen;
– Invoeren zichtbare controle op juistheid en prijs inkoopfacturen;
– Aansluiting PION en de financiële administratie;
– Ontwikkelen subsidieregister.

In het algemeen kan gesteld worden dat de ‘basis nog niet op orde’ is. De
belangrijkste verbeteringen zijn met name te realiseren in de verdere
ontwikkeling van de procesbeschrijvingen, aanbrengen en zichtbaar uitvoeren
van interne beheersingsmaatregelen in de lijn en de aanpak van verbijzonderde
interne controles.
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In 2010 is in opzet een belangrijke basis gecreëerd voor het verder op orde
brengen van de opzet van de AO/IB. Het jaar 2011 zal het jaar van de werking
moeten worden. Bij onze tussentijdse controle 2011 zullen wij u hierover nader
informeren.

Prioriteit bij de verbetering van de processen dient naar onze mening te
krijgen: afsluitingsprocedure (FSCP), Personeel, inkomende subsidies en
inkopen.
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4 Informatie uit hoofde van onze functie als externe accountant
In onderstaand schema hebben wij een aantal onderwerpen opgenomen die u als Algemeen
Bestuur en Dagelijks Bestuur behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van uw controlerende
rol.

Aandachtsgebied Mededeling

Algemeen aanvaarde
controlestandaarden
De jaarrekening is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Onze controle is verricht in
overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, waaronder het
Besluit Accountantscontrole Provincies en
gemeenten Dit vereist dat wij voldoen aan
de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen
onjuistheden van materieel belang bevat.
Onderdeel van onze controle is het
uitvoeren van een evaluatie van de
relevante interne beheersingsmaatregelen
teneinde de mate en diepgang van onze
controlewerkzaamheden te plannen.

Bij de jaarrekening 2010 hebben wij d.d. een
controleverklaring - gedateerd 13 april 2011
afgegeven op het gebied van de getrouwheid en
de rechtmatigheid

Belangrijke verslaggevingsgrondslagen
Wij beoordelen de keuze van en wijzigingen
in belangrijke verslaggevingsgrondslagen
en controleren de toepassing van nieuwe
verslaggevingsstandaarden.

Er hebben zich in 2010 geen belangrijke
wijzigingen voorgedaan in de gehanteerde
verslaggevingsgrondslagen.

Beoordelingen en schattingen van het
management
Voor het opstellen van de jaarrekening
moeten vaak schattingen worden gemaakt.
Bepaalde schattingen zijn van bijzonder
belang door hun invloed op de jaarrekening
en de waarschijnlijkheid dat toekomstige
gebeurtenissen significant afwijken van de
verwachtingen van het management.

Wij stellen vast of het Bestuur is geïnformeerd
over de door het management gehanteerde
werkwijze bij het maken van schattingen die van
bijzonder belang zijn voor de jaarrekening.
Tevens rapporteren wij omtrent ons oordeel
over de aanvaardbaarheid van die schattingen.
Wij onderschrijven de schattingen en de wijze
waarop deze worden gemaakt door het
management en de directie.



25

Aandachtsgebied Mededeling

Controleverschillen
Wij informeren het Bestuur omtrent de
controleverschillen (gecorrigeerd of niet)
die wij tijdens onze controle hebben
vastgesteld en die naar ons oordeel
individueel dan wel gezamenlijk een
belangrijke invloed hebben op de financiële
verslaggeving door de gemeenschappelijke
Regeling.
Wij informeren het Bestuur eveneens
omtrent niet-gecorrigeerde
controleverschillen waarvan het
management heeft aangegeven dat zij van
oordeel is dat deze zowel individueel als
gezamenlijk niet materieel zijn voor de
jaarrekening als geheel.

Na afloop van de controle resteren geen
ongecorrigeerde verschillen inzake de
getrouwheid van de jaarrekening.
Met betrekking tot de rechtmatige
totstandkoming resteert één fout inzake de
rechtmatige totstandkoming van de
investeringen (balansmutatie) als gevolg van
kredietoverschrijdingen tot een bedrag ad
€ 658.292.

Onze mening over de gehanteerde
waarderingsgrondslagen en naleving van
wettelijke bepalingen en richtlijnen voor
de financiële verslaggeving
Wij bespreken met het management de
kwaliteit, en niet alleen de
aanvaardbaarheid, van de gehanteerde
waarderingsgrondslagen, de consistente
toepassing daarvan alsmede de
duidelijkheid en volledigheid van de
jaarverslaggeving.
In deze bespreking komen tevens zaken
aan de orde die een significante invloed
hebben op de kwaliteit van de
jaarverslaggeving, zoals:
nieuwe of gewijzigde waarderings-
grondslagen;
schattingen, beoordelingen en onzeker-
heden;
bijzondere transacties;
waarderingsgrondslagen met betrekking
tot significante jaarrekeningposten,
inclusief het tijdstip waarop transacties
plaatsvinden en de periode waarin die
worden verantwoord.

Naar onze mening zijn de door het management
gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar
en consistent toegepast met betrekking tot de
significante jaarrekeningposten en bijzondere
transacties. Dit geldt tevens voor het tijdstip
waarop die transacties hebben plaatsgevonden,
de periode waarin zij zijn verantwoord en de
desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.
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Aandachtsgebied Mededeling

Discussies met het management omtrent
belangrijke alternatieve
verwerkingswijzen

Hier is geen sprake van geweest in het kader
van de controle van de jaarrekening 2010

Verslaggeving omtrent belangrijke
ongebruikelijke transacties en
controversiële aangelegenheden of
nieuwe ontwikkelingen

Wij stellen vast of het Bestuur is geïnformeerd
over de gehanteerde werkwijze met betrekking
tot de verslaglegging omtrent belangrijke
ongebruikelijke transacties en de gevolgen van
de verwerking van belangrijke controversiële
aangelegenheden of nieuwe ontwikkelingen,
waarvoor geen gezaghebbende regelgeving of
algemeen aanvaarde grondslagen bestaan. Zo
kunnen zich bijvoorbeeld belangrijke
verslaggevingsvraagstukken voordoen op het
gebied van de verantwoording van opbrengsten,
offbalance financiering en de verwerking in de
jaarrekening van deelnemingen.

Van bovenstaande aandachtspunten is over
2010 geen sprake geweest.

Werking van de interne
beheersingsmaatregelen (waaronder de
continuïteit en betrouwbaarheid van de
geautomatiseerde gegevensverwerking)
Artikel 2:393 lid 4 Burgerlijk Wetboek
vereist dat de accountant in het kader van
de controle van de jaarrekening verslag
uitbrengt omtrent zijn bevindingen met
betrekking tot de continuïteit en
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking. Onze controle was
niet primair gericht op het doen van een
uitspraak omtrent de continuïteit en
betrouwbaarheid van (delen van) de
geautomatiseerde gegevensverwerking en
wij hebben daartoe ook geen opdracht van
het management ontvangen.

De jaarrekeningcontrole heeft geen
tekortkomingen in de continuïteit en
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht.
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Aandachtsgebied Mededeling

Verschillen van inzicht met het
management over administratieve en
verslaggevingskwesties

Er waren geen verschillen van inzicht met het
management over de waarderingsgrondslagen,
de financiële administratie, de verslaggeving of
onze controlewerkzaamheden.

Volledigheid verplichtingen, claims,
risico’s en garanties
De Gemeenschappelijke regeling VRK gaat
gedurende een boekjaar tal van transacties
aan. Het overgrote deel van deze
transacties hebben hun weerslag in de
financiële administratie. Een deel van de
door uw organisatie in 2010 aangegane
transacties heeft geen weerslag in de
financiële administratie over 2010 terwijl
hieruit wel financiële consequenties
kunnen volgen. Als voorbeeld in dit kader
noemen wij afgesloten contracten en
aansprakelijkheidsstellingen.

Aangezien wij als accountant niet in staat zijn
vast te stellen dat alle niet uit de administratie
blijkende relevante verplichtingen, risico’s en
garanties volledig en juist in de jaarrekening zijn
verwerkt, hebben wij de directie gevraagd
schriftelijk te bevestigen dat bij het opmaken van
de jaarrekening alle relevante (en bekende)
feiten en omstandigheden zijn betrokken. Wij
hebben deze bevestiging d.d. 13 april 2011
ontvangen.

Overige informatie in documenten die de
gecontroleerde jaarrekening bevatten Uit hoofde van onze wettelijke controletaak

hebben wij alleen de jaarrekening gecontroleerd.
Het jaarverslag is door ons beoordeeld op
mogelijke tegenstrijdigheden met de
jaarrekening.

Materiële fouten, fraudes en illegale
handelingen Hoewel hier niet specifiek op gericht, hebben

onze controlewerkzaamheden het afgelopen jaar
geen materiële fouten, fraudes of andere illegale
handelingen, uitgevoerd door de directie, het
management of andere werknemers, aan het
licht gebracht.

Overleg met andere
accountants/deskundigen In het afgelopen jaar heeft geen overleg hoeven

plaats te vinden met andere
accountants/deskundigen.

Moeilijkheden in de uitvoering van de
controle Er hebben zich geen omstandigheden

voorgedaan die de uitvoering van onze controle
in belangrijke mate hebben bemoeilijkt.
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Aandachtsgebied Mededeling

Fraudes en illegale handelingen
Hoewel hier niet specifiek op gericht, hebben
onze controlewerkzaamheden het afgelopen
jaar geen fraudes of andere illegale handelingen,
uitgevoerd door het management of andere
werknemers, aan het licht gebracht.

Onze onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid is naast deskundigheid
een van de pijlers van onze
beroepsuitoefening. Wij hechten aan onze
reputatie op het gebied van deskundigheid
en onafhankelijkheid.
Wij kennen een groot aantal maatregelen,
vastgelegd in een continu geactualiseerde
database, die de onafhankelijkheid dienen
te waarborgen. Periodiek wordt de
naleving van interne en externe
onafhankelijkheidsvoorschriften
beoordeeld, bijvoorbeeld ten aanzien van
potentieel conflicterende diensten en de
financiële onafhankelijkheid. Onze
professionals moeten jaarlijks hun
onafhankelijkheid bevestigen.

Wij voldoen op alle punten aan de
onafhankelijkheidsregelgeving die op ons van
toepassing is.



Bijlage 1: Bevindingen verantwoording SISA 2010

Nummer
specifieke
uitkering
conform SiSa-
bijlage 2010

Specifieke uitkering of overig Fout of
onze-
kerheid

Financiële
omvang in
euro’s

Toelichting
fout/onzekerheid

J&V A2 Doeluitkering bestrijding
van rampen en zware
ongevallen.

Geen - Geen bevindingen

M&I E9B Programma Externe
veiligheid (EV)

Geen - Geen bevindingen


