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DOEL: Besluiten
Op grond van de Wet gemeenschappelijke 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 jaarekening 2009 van de VRK.
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Onderwerp: Ontwerp jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
Reg.nummer: 2010/97554

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 2009 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 2009 van de VRK.

De totstandkoming van de Jaarrekening 2009 is moeizaam verlopen. In berap 2-2009, was
er al sprake van grote tekorten bij de VRK. De commissie Bestuur is hierover in december
2009 mondeling geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de VRK heeft direct na deze
constatering de huisaccountant Ernst & Young gevraagd onderzoek te doen naar de
financiële huishouding en financiële functie. Op 8 februari 2010 heeft het Algemeen
Bestuur van de VRK dit bekrachtigd. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de
VRK achterstanden heeft op het gebied van de organisatie en bedrijfsvoering.

Sinds november 2009 is, naar aanleiding van de berap-2, ambtelijk frequent overleg
geweest met de VRK over de financiële effecten van de geconstateerde tekorten voor de
gemeente Haarlem en de VRK. In februari en maart 2010 werd duidelijk dat het tekort bij
de VRK groter was dan in berap 2-2009 voorzien. Dit werd onder meer veroorzaakt door
een aantal onterechte vorderingen van de VRK op de gemeente Haarlem. Om die reden is
in de jaarrekening 2009 van Haarlem een reservering (van € 750.000) opgenomen (ter
dekking van het verwachte tekort).

2 Voorstel aan de raad
Het college stelt de gemeenteraad van Haarlem voor
1. in te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 2009 VRK.

3 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 2009 op 5 juli aanstaande ter definitieve vaststelling aan
het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De kosten van de extra dienstverlening ICT
worden na besluitvorming door de gemeenteraad ten laste van de bestemmingsreserve
VRK gebracht.

4 Argumenten
Het totale tekort 2009 bedraagt € 4.400.000. De grootste overschrijdingen worden
veroorzaakt bij het Facilitair Bedrijf (€ 2.900.000), door de Poldercrash (€ 700.000) en
door een aantal aanzienlijke onterechte vorderingen (€ 1.200.000). Op de producten GGD
en Multidisciplinaire Opschaling & Alarmering zijn onderschrijdingen gerealiseerd.
Doordat de VRK het tekort ten laste van verschillende reserves brengt, is geen
aanvullende bijdrage van de gemeenten noodzakelijk.

5. Kanttekeningen
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5.1 Openstaande vordering
De openstaande vordering voor extra dienstverlening ICT van Haarlem aan de VRK ter
hoogte van € 211.000 wordt ingetrokken. Het intrekken van de vordering wordt mede
ingegeven vanuit het besef dat het terugvorderen van alle openstaande posten tot een
verdere toename van het tekort leidt. In de jaarrekening 2009 van de gemeente Haarlem
wordt voorgesteld een bedrag te reserveren van € 750.000 om tegenvallers bij de VRK op
te vangen. Doordat de VRK het tekort met eigen reserves dekt, is deze reserve niet nodig
om een extra gemeentelijke bijdrage te dekken. De ICT vordering kan hiermee verrekend
worden.

5.2 Omvang weerstandsvermogen
De dekkingsvoorstellen van het tekort betekenen dat de VRK over een algemene reserve
van € 800.000 beschikt en dat de andere reserves uitgeput zijn. Voor een organisatie met
een begrotingsomvang zo’n € 80.000.000 is dat erg laag. Veel buffer om nieuwe
tegenvallers op te vangen heeft de VRK dan ook niet meer. Dat vergroot vanzelfsprekend
de kans op een beroep op aanvullende financiële bijdragen van de deelnemende
gemeenten (zie ook kanttekening financiële effecten 2010 en verder)

5.3 Geen goedkeurende accountantsverklaring
Door de omvang van het tekort heeft de accountant vooralsnog een afkeurende verklaring
voor rechtmatigheid afgegeven (overschrijding van de tolerantiegrenzen). Om toch een
goedkeurende verklaring te krijgen moet het Algemeen Bestuur op 5 juli, door middel van
de indemniteitsprocedure, eerst de (onrechtmatig) gedane uitgaven goedkeuren. Daarna
kan het AB de jaarrekening vaststellen en vervolgens zal de accountant een goedkeurende
verklaring kunnen afgeven.

5.4 Financiële effecten 2010 en verder
De aard en omvang van de tekorten 2009 vragen om een grondige analyse over de
structurele effecten hiervan. Die analyse is in de jaarrekening 2009 nog onvoldoende
gemaakt (dit wordt ook de VRK onderkend, zie aanbiedingsbrief). Niet uitgesloten wordt,
dat een aantal overschrijdingen een structureel karakter heeft en dus tot een structurele
verhoging van de gemeentelijke bijdrage kunnen leiden. Dit zal de komende tijd door de
VRK in beeld gebracht worden.

6 Uitvoering
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt hierover gecommuniceerd met het
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

7 Bijlagen
1. Ontwerp jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (incl.

accountantsverklaring)
2. Aanbiedingsbrief aan de raad inzake ontwerpjaarverslag VRK 2009
3. Concept-zienswijze gemeenteraad Haarlem ten aanzien van jaarrekening VRK

2009

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 2009 VRK.

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

De griffier De voorzitter



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2 Haarlem
www.haarlem.nl

Geacht dagelijks bestuur,

Naar aanleiding van de behandeling van de ontwerp jaarrekening 2009 van de
Veiligheidsregio Kennemerland in de raad van Haarlem het volgende.
De gemeenteraad van Haarlem heeft besloten in de vergadering van 10 juni 2010 in
te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland.

Wij hebben kennis genomen van het teleurstellende financiële resultaat 2009 van de
VRK. Het totale tekort 2009 bedraagt € 4.400.000. Wij begrijpen dat de VRK door
de vele ontwikkelingen de afgelopen jaren in de veiligheidsregio, zoals de
territoriale congruentie, de fusie van de 10 brandweerkorpsen, de grieppandemie én
de poldercrash, een negatief resultaat heeft voor het jaar 2009. Dat neemt niet weg
dat wij het betreuren dat de VRK nog niet ‘in control’ blijkt te zijn.

Wij zijn van mening dat de voorgestelde dekking van het tekort juist is. In tijden
van bezuinigingen bij de gemeenten is een extra financiële bijdrage niet wenselijk.
Ten aanzien van het voorstel hebben wij dus geen aanvullende zienswijze.
De openstaande vordering voor extra dienstverlening ICT van Haarlem aan de VRK
ter hoogte van € 211.000 wordt ingetrokken. Hetzelfde is gebeurd door de gemeente
Haarlemmermeer. Het intrekken van de vordering wordt mede ingegeven vanuit het
besef dat het terugvorderen van alle openstaande posten tot een verdere toename
van het tekort leidt.

Na het zichtbaar worden van de tekorten in de bestuursrapportage, heeft uw bestuur
besloten op 8 februari de huisaccountant Ernst & Young onderzoek te laten
verrichten naar de financiële huishouding en financiële functie. De resultaten van
dit onderzoek laten zien dat de VRK achterstanden heeft op het gebied van de
organisatie en bedrijfsvoering.

cGemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

25 mei 2010
VVH/VHR/2010/97554
G.E. Sterken
023-5113837
gesterken@haarlem.nl
Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
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Door middel van deze brief delen wij onze zorg over deze resultaten. Het vraagt een
grote inspanning van bestuur en management om de bedrijfsvoering op orde te
krijgen. Wij zien dan ook graag dat u de aanbevelingen in het rapport van Ernst &
Young onverkort tot uitvoer brengt.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie
met belangstelling tegemoet. Tevens gaan wij ervan uit dat de VRK de gemeenten
frequent (eenmaal per 4 maanden) informeert over de voortgang, knelpunten en
oplossingen van het verander- en verbeterproces. Een proces dat wij kritisch maar
met vertrouwen zullen volgen.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers mr. B.B. Schneiders






































































































































































































