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Geachte leden van de commissie Bestuur, 

 

 

In de commissievergadering van 18 oktober werd de Berap 2012 behandeld. 

Daar bestond enige onduidelijkheid over de voorgestelde bijdrage aan de VRK van 

860.000,-  Graag  licht ik een en ander nader toe. 

 

Eind 2010 bleek dat  bij de start van de VRK te laag was ingezet op de staf-en 

ondersteuning met als resultaat dat de bedrijfsvoering niet op orde was. 

Er waren te weinig (gekwalificeerde)  medewerkers op de financiele 

administratie,bij het facilitair bedrijf en bij de automatisering.   

Dit leidde tot een groot tekort omdat er onvoldoende grip was op de uitgaven van de 

VRK. In opdracht van het bestuur van de VRK is door Berenschot onderzoek 

gedaan naar de bedrijfsvoering. De conclusie luidde dat  2,9 miljoen structureel 

extra benodigd was om de bedrijfsvoering op een adequate manier te ondersteunen. 

Het Haarlemse deel van dat bedrag is 860.000 Euro. 

 

Onder de voorwaarde dat de bedrijfsvoering spoedig op orde zou komen en dat de 

voortgang daarvan extern gecontroleerd zou worden door de accountant Ernst en 

Young hebben negen van de tien deelnemende gemeenten besloten om hun bijdrage 

aan de VRK structureel te verhogen. 

Onze gemeenteraad heeft hiertoe niet besloten. In de raadsvergadering van 25 

november 2010 is amendement 17.1 aangenomen. In dat amendement staat dat  

er op dit moment onvoldoende redenen en waarborgen zijn om in te stemmen met 

een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 

Besloten werd toen tot een incidentele bijdrage voor 2011 die pas structureel zou 

worden op het moment dat de VRK de bedrijfsvoering aantoonbaar op orde heeft.. 
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Vanaf eind 2010 is in de commissie met  regelmaat over het op orde krijgen van de 

bedrijfsvoering gerapporteerd en werden aparte informatiebijeenkomsten voor 

raadsleden georganiseerd waar de voortgang werd besproken.  

 

In juni  2012 is in de commissie afrondend over het op orde krijgen van de 

bedrijfsvoering gesproken. Volgens het in april  aangeboden  rapport van Ernst en 

Young met als titel “Eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering VRK “, is  de 

zaak op  orde hetgeen door de laatste jaarrekeningen wordt gestaafd. Daarmee was 

voldaan aan de voorwaarde zoals opgenomen  in het amendement. 

Tot mijn spijt is verzuimd om ook voor het jaar 2012  een voorstel aan de raad te 

doen om wederom incidenteel 860.000 Euro beschikbaar te stellen. 

Daarom wordt dit nu in de Berap gerepareerd.  

Omdat  het Algemeen Bestuur van de VRK (minus Haarlem)  reeds in 2011 had 

besloten  tot het structureel verhogen van de bijdrage aan de VRK was het 

natuurlijke beter geweest als deze verhoging ook reeds als verplichte uitgave in de 

begroting 2012 was opgenomen. In de begroting 2013 is de verhoging wel 

structureel opgenomen waarmee u naar ik hoop zult willen instemmen.  

                          

Voor de goede orde vermeld ik nog dat de bezuinigingen zoals die zijn gerealiseerd 

door het schrappen van nagenoeg alle taken die uitgaan boven het wettelijke 

minimum , niet waren bedoeld om de kosten van de ondersteuning van de 

bedrijfsvoering te dekken. 

Deze bezuinigingsoperatie werd ingegeven door de wens om te bezuinigen op de 

verbonden partijen. Hierbij hebben we met de zogenaamde menu kaarten gewerkt. 

Zoals u bekend hebben de deelnemende gemeenten ervoor gekozen om over te gaan 

tot een forse reductie van taken hetgeen een bezuiniging  van een kleine drie 

miljoen Euro op de gemeentelijke bijdragen oplevert..   

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mr. B.B. Schneiders 

 

  

 


