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B&W: 
1. Het college neemt kennis van de bestuursrapportage-1 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland 

en de brief over de financiële situatie.  

2. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie Bestuur. 

3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
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Onderwerp: Bestuursrapportage-1 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
Reg.nummer: 2012/489065 
 
1.Inleiding 

 
Op 1 oktober 2012 is door de VRK een brief aangeboden waarin op een aantal financiële 
aspecten wordt ingegaan, die mede onderdeel zijn van de eerste bestuursrapportage 2012 
van de VRK. Deze bestuursrapportage is op 15 oktober 2012 door het DB van de VRK 
vastgesteld. De bestuursrapportage geeft de stand van zaken per 1 september 2012 weer en 
is op 12 november 2012 aan de gemeenten aangeboden.  
 
In deze nota worden de belangrijkste punten uit zowel de bestuursrapportage als de brief 
behandeld. 
 
De bestuursrapportage van de VRK geeft inzicht in de financiële en beleidsmatige 
voortgang in 2012 en geeft een onderbouwde verwachting van het rekeningresultaat 2012. 
Door de bestuursrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad wordt de gemeenteraad 
actief geïnformeerd over de VRK en kan de gemeenteraad invulling geven aan de 
toezichtrol op deze verbonden partij. 
 
2. Kernboodschap 
 
Taken uitgevoerd 
Los van alle financiële beschouwingen blijkt uit de bestuursrapportage dat de VRK weer 
een veelheid van taken heeft uitgevoerd op het terrein van publieke gezondheid, 
brandweerzorg, ambulancevervoer en crisisbeheersing. In de taakuitvoering hebben zich 
tot 1 september geen grote bijzonderheden voorgedaan. 
 
Rekeningsaldo 2012 naar verwachting positief 
Uit de berap blijkt een positieve verwachting 2012 van ongeveer 1.200.000. Een resultaat 
dat wordt veroorzaakt door een reeks van mee- en tegenvallers. Grote uitschieters en 
vervelende verassingen zitten er niet meer tussen, een teken dat financiële beheersing is 
verbeterd ten opzichte van de voorgaande 2 jaren. 
 
Bedrijfsvoering op orde 
In 2012 zijn opnieuw flinke stappen gezet in het op orde brengen van de bedrijfsvoering.  
Positief is ook dat er steeds meer risico’s in beeld zijn en benoemd zijn. Volgende stap in 
dit proces is het benoemen en nemen van extra maatregelen om de risico’s te beperken. 
 
Realisatie menukaarten 
De realisatie van de menukaarten verloopt voorspoedig. Voor 2012 stond nog een aantal 
taakstellingen open. Deze zijn ook ingevuld. Zie voor de genomen maatregelen de brief 
van 1 oktober 2012. 
 
Geen nominale ontwikkeling 2012 
Door de VRK is de nominale ontwikkeling die ten behoeve van de programmabegroting 
2013 is geactualiseerd ook verwerkt in de begroting 2012; een bedrag van € 820.000. 
Vastgesteld is dat hierover geen expliciete besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarom 
en vanwege het feit dat 2012 met een overschot sluit, heeft het DB VRK besloten de 
nominale ontwikkeling 2012 niet te compenseren. 
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3. Kanttekeningen 
 
Oorzaken verwacht resultaat 2012 
Uit de berap blijkt dat de financiële meevallers vooral een incidenteel karakter hebben, 
terwijl de financiële tegenvallers vooral een structureel karakter hebben. Dat betekent dat 
er voor een stabiel financieel meerjarenbeeld actief gestuurd moet blijven worden op de 
budgetten en de risico’s. 
 
Realisatie investeringsprogramma 
Er is een forse onderschrijding van € 400.000 op de kapitaallasten. Dit (incidentele) 
voordeel zit al langere tijd in het resultaat van de VRK en wordt vooral veroorzaakt door 
het uitstellen van vervangingsinvesteringen. Een ontwikkeling die niet blijvend kan zijn. 
Kortom, op enig moment zal het investeringsprogramma weer grotendeels uitgevoerd 
gaan worden en is het Investeringsprogramma geen middel meer om tegenvallers elders 
op te vangen; daarbij dient opgemerkt te worden dat het investeringsplan in principe een 
realistische en haalbare weergave van investeringen is en geen plan om financiële 
tegenvallers elders te dekken. 
 
Minder BDUR-gelden 
De hoogte van de rijksbijdrage (in de vorm van BDUR-gelden) staat al geruime tijd ter 
discussie. Het Rijk heeft al een korting doorgevoerd, die een flink financieel effect heeft, 
oplopend tot 225.000. Deze korting betekent dat de BDUR-gelden niet meer ingezet 
kunnen worden om andere tegenvallers op te vangen. Integendeel, de VRK moet komende 
jaren op andere posten bezuinigingen om deze korting op te vangen. 
 
Ambulancezorg 
Zoals uit de bestuursrapportage blijkt (p.p. 10) is de bekostiging van de Ambulancezorg 
en de bijbehorende productie-afspraken een ingewikkeld vraagstuk. In 2011 had de 
Ambulancezorg een tekort van ruim 200.000. Een tekort dat is opgevangen binnen het 
rekeningresultaat van de VRK omdat de reserve voor dekking tekorten Ambulancezorg 
ook leeg is. Daarmee is een financieel risico voor de VRK als geheel en de deelnemende 
gemeenten ontstaan. Dit is aanleiding geweest voor het DB VRK om de directie opdracht 
te geven een analyse van de totale ambulancezorg te maken, inclusief toekomstscenario’s. 
De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. 
 
4. Financiële Consequenties 
 
Uit de bestuursrapportage blijkt dat de VRK 2012 gaat afsluiten met een (naar 
verwachting) positief resultaat van ongeveer € 1.200.000. Dit voordeel wordt enerzijds 
veroorzaakt door de strakke sturing op de bedrijfsvoering (budgetbeheer, geen 
overschrijdingen) en anderzijds door financiële voordelen (€2.830.000) die fors groter zijn 
dan de financiële nadelen (€ 1.630.000). Conform eerdere afspraken worden voordelen 
ingezet ter versterking van het weerstandsvermogen VRK. Hierover kunnen 
vanzelfsprekend pas voorstellen gedaan worden in de jaarrekening 2012. 
 
Uit de bestuursrapportage komt, ondanks het positieve resultaat, een beeld naar voren dat 
de druk op de financiën van de VRK toeneemt. Door de eigen bezuinigingen en de 
afnemende rijksbijdragen ontstaat er steeds minder ruimte om tegenvallers op te vangen. 
Dat vraagt om blijvend strakke sturing, passend binnen de bedrijfsvoering op orde. 
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5. Vervolg  
 
Gelet op het belang van inzicht in en sturing op de bedrijfsvoering van de VRK is 
betrokkenheid van de gemeenteraad bij de VRK van belang. Om die reden wordt 
voorgesteld de bestuursrapportage en de aanvullende toelichtingen te agenderen voor de 
commissie Bestuur en daarvoor ook de directeur Bedrijfsvoering van de VRK uit te 
nodigen, zodat deze een toelichting kan geven en vragen kan beantwoorden. 
 
6. Bijlagen 
 
1. Bestuursrapportage 1 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
2. Brief 1 oktober 2012, financiële stand van zaken 2012 
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