
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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 2008 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 2008 van de VRK. 

 

Voorstel aan de raad 

Het college stelt de gemeenteraad van Haarlem voor in te stemmen met de ontwerp- 

jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Beoogd resultaat 

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem, worden de 

reacties van de gemeenteraden in de regio Kennemerland besproken in het dagelijks 

bestuur van de VRK, waarna de jaarrekening 2008 op 29 juni aanstaande ter 

definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. 

 

Kanttekeningen 

1. De inhoudelijke kwaliteit van de jaarrekening is nog lang niet voldoende. De 

jaarrekening biedt vrijwel geen inzicht in geleverde prestaties, resultaten en de 

relatie tussen prestatie en financiën. De komende jaren dient een kwaliteitsslag 

gemaakt worden in meer transparantie en inzichtelijkheid.   

2. Vanuit Haarlem is behoefte aan zoveel mogelijk inzicht in de kostenverdeling, 

prestaties en resultaten per gemeente (lokale sturingsmogelijkheden). Op dit 

punt wordt de nodige verbetering van de VRK verwacht. 

3. Inzake de oplegnotitie bij de ontwerp jaarrekening: besluitvorming over de 

jaarrekening is aan de orde en door middel van de oplegnotitie kunnen geen 

toekomstgerichte besluiten genomen worden. De (financiële) consequenties van 

onderwerpen uit de oplegnotitie moeten dus op een ander moment voor 

besluitvorming voorgelegd worden: geen impliciete besluitvorming over 

structurele financiële zaken bij een jaarrekening.  

 

Financiële aspecten 

De rekening sluit met een resultaat vóór bestemming van € 530.000 negatief. Door 

middel van een beroep op verschillende egalisatiereserves en de algemene reserve 
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sluit de rekening ná bestemming € 725.000 positief. Dit betekent dat er van de 

gemeenten geen extra bijdragen verwacht worden. 

 

De belangrijkste financiële afwijkingen op een rij:  

Op de versterkingsgelden regionale brandweerzorg is een overschot van € 431.000.  

Met toevoeging van een aantal andere voorzieningen wordt een bedrag van 

€ 636.000 overgeheveld voor de versterkingsgelden. De verwachting is dat dit 

bedrag ook werkelijk nodig zal zijn voor de versterking van de regionale 

brandweer.  

 

Op een aantal markttaken van de GGD leidt de VRK verlies. Dekking van deze 

tekorten komt uit de daarvoor beschikbare egalisatiereserves. Wel wordt gekeken 

naar de kostendekkendheid van deze taken en het wel of niet meer uitvoeren 

hiervan. 

 

Op het Ambulancevervoer heeft de VRK stevig tekort dat vrijwel volledig wordt 

veroorzaakt door de FLO-kosten van het ambulancepersoneel. De publieke 

ambulancediensten voeren over de vergoeding hiervan een juridische procedure met 

de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het tekort wordt, lopende de rechtszaak, 

gedekt uit de daarvoor ingestelde egalisatiereserve. 
 

Uitvoering 

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt hierover gecommuniceerd met het 

dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.   

 

Bijlagen 

- Ontwerp jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Kennemerland (incl. 

accountantsverklaring) (zie BIS) 

- Aanbiedingsbrief aan de raad inzake ontwerpjaarverslag VRK 2008  
 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  

 


