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Inleiding 

Deze 1
e
 bestuursrapportage 2014 geeft de stand van zaken weer op 1 mei 2014. Van sommige 

ontwikkelingen is al duidelijk dat ze van invloed zijn op het financiële resultaat 2014, andere 

ontwikkelingen worden benoemd omdat ze een zeker risico vormen. Later in het jaar zal meer 

duidelijkheid gegeven kunnen worden over de ontwikkelingen en genomen maatregelen.  

 

Het bestuur heeft in 2011 via de menukaarten besluiten genomen over het verminderen van de taken 

van de VRK. De inkomsten uit de inwonerbijdragen verminderen over drie jaar (2012 t/m 2014) totaal 

met € 4,1 miljoen. Alle 'groene' menukaarten worden uitgevoerd, wat neerkomt op een vermindering 

van de inwonerbijdragen van 9%. Daarbij hebben de gemeenten de keuze hebben gemaakt de taken 

van GGD, brandweer en multitaken nagenoeg (terug) te brengen naar het wettelijke basisniveau.  

 

Op dit moment laat de bestuursrapportage per saldo een positief resultaat zien. Dit was deels ook 

voorzien bij de vaststelling van de begroting. Het positief resultaat heeft voor een groot deel te maken 

met onderuitputting van kapitaalslasten. Deze onderuitputting doet zich al enige jaren voor, doordat 

investeringen zijn uitgesteld, maar dit effect is niet structureel. 

Tegenover het positieve saldo staat een aantal risico’s, die in de rapportage ook worden benoemd. 

Over meerderde jaren zijn er ook risico’s, waaronder de herijking van het gemeentefonds in relatie tot 

de BDUR, en de ontvlechting van het MICK uit de VRK. 

 

Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage gewezen op de nog niet geheel opgeloste problematiek 

rond inkoop en aanbestedingen. Nieuwe inzichten leren dat nog niet alle risico’s op het gebied van 

rechtmatigheid zijn weggenomen.  

Nuclear Security Summit 

De eerste maanden van 2014 hebben voor de VRK vooral in het teken gestaan van de Nuclear Security 

Summit, de wereldtop in Den Haag op 24 en 25 maart. De gemeente Haarlemmermeer nam een 

belangrijke plek in voor deze wereldtop, aangezien op Schiphol de meeste van de delegaties 

arriveerden en weer vertrokken. De veiligheidsmaatregelen daarbij waren voor Nederland van een 

ongekende orde. Dit vergde een grote inzet van het personeel van de VRK, die niet alleen moest 

zorgen voor een veilige top, maar ook voor het waarborgen van de de ‘normale’ veiligheid van de 

burgers en bedrijven in Kennemerland. 

 

Het personeel van veel onderdelen van de VRK was betrokken bij planvorming, oefeningen en vele 

instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook is de continuïteit van de ICT-systemen getest. Tijdens 

de top zelf stonden vele medewerkers klaar om op een groot aantal denkbare scenario’s in te kunnen 

grijpen. Gelukkig verliep de top uiteindelijk zonder incidenten. Voor de VRK was de inspanning 

groot, als bijvangst was er wel het beoefenen van veel scenario’s en het versterken van het netwerk 

binnen de regio, maar ook over regiogrenzen heen. Dit heeft ook weer input gegeven voor het 

actualiseren van het Crisisbestrijdingsplan Schiphol in het najaar. Daarnaast is veel ervaring opgedaan 

met het operationeel informatiemanagement.  

 

Andere initiatieven zijn in het begin van 2014 noodzakelijkerwijs blijven liggen. Met enkele plannen 

loopt de organisatie daarmee ook wat achter op schema (o.a. Rampenbestrijdingsplan KLM E&M, 

actualisatie Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal en actualisatie Rampenbestrijdingsplan Tata 

Steel site). De VRK werkt aan het voorkomen van achterstanden in de geplande productie. Als dat in 

de loop van 2014 toch niet mogelijk blijkt wordt het bestuur hierover in de 2
e
 berap geïnformeerd. 
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A. Financiële situatie: totaalbeeld 

Algemeen 

In deze bestuursrapportage zijn de eerste indicaties opgenomen van afwijkingen ten opzichte van de 

begroting. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s voor dit jaar en de komende jaren en 

de wijze waarop met deze risico’s wordt omgegaan. Omdat het gaat om het beeld na pas vier maanden 

worden in de navolgende tabel alleen grotere excepties genoemd.  
 

Resultaatverwachting 1e bestuursrapportage 2014 

 

  Jaarresultaat 

2012 

Jaarresultaat 

2013 

1e berap 

2014 

Incidenteel/ 

structureel 

- = nadeel * € 1.000       

JGZ         

Wegvallen bijdrage Haarlem CJG''s  (1)   -86 -86 Structureel 

Overige productresultaten -1 51   Incidenteel 

PAC         

Wettelijke taken -60 188   Incidenteel 

Markttaken (2) -85 -220 150 Incidenteel 

Subsidietaken   59     

Programma Openbare Gezondheidszorg -146 -8 64   

          

Programma GHOR (6) 14 3 43   

          

Brandweer         

Product Repressie (3) 184 -199   Incidenteel 

Product risicobeheersing  287 283   Incidenteel 

Product brandonderzoek 40 40   Incidenteel 

Interregionale samenwerking 92 166   Incidenteel 

Voordeel kapitaallasten (4)) 217 591 641 Incidenteel 

Regionale brandweer 820 881 641   

Alarmering brandweer: 254 167   Incidenteel 

Programma Brandweer  1074 1048 641   

          

Ambulancezorg         

Ambulancezorg (5) 46 -461 222 Incidenteel 

Alarmering ambulance  -12 -380   Incidenteel 

Programma Ambulancezorg 34 -841 222   

          

Multidisciplinaire samenwerking         

Overige resultaten 18 22   Incidenteel 

Kwaliteitsverbetering MICK regionale 

versterkingsgelden 

111 136   Incidenteel 

Bevolkingszorg (7) 220 39 -100 Incidenteel 

Auditteam (8) 219 210 70 Incidenteel 
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Diverse producten VBK 174 304   Incidenteel 

Programma Multidisciplinaire samenwerking 742 711 -30   

          

Subtotaal Programmaresultaten 1.718 913 940   

          

Financiele middelen:         

Ombuiging op reguliere BDUR 6%/herziene 

verdeelmaatstaven BDUR (9) 

-56 -56 -61 Structureel 

Regionale versterkingsgelden (10)   0 31 Incidenteel 

Interregionale versterkingsgelden (11) 166 268 25 Incidenteel 

BTW-compensatie (12)     200 Incidenteel 

Renteresultaat 47 -32   Structureel 

Resterende taakstelling menukaarten -159 -90   Incidenteel 

Budget onvoorzien 124 109   Structureel 

Overige resultaten 273       

Bedrijfsvoering:         

Huisvesting (13) -156 -525 147 Structureel 

Facilitair Bedrijf (14) 36 -286 -440 Incidenteel 

Directie/holdingstaf (15) 115 150 85 Incidenteel 

Resultaat Financiele middelen 390 -462 -13   

Incidentele baten en lasten:         

Diversen -391       

Verwacht jaarresultaat 1.717 451 927  

Toevoeging saldo Ambulance tbv RAK     -222  

Verwacht jaarresultaat     705  

 

De in de bovenstaande tabel vermelde verwachte jaarresultaten 2014 zijn in de eerste kolom genummerd. Deze nummering 

verwijst naar de toelichtingen in de programma’s. 
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B. Programma’s 

1. Openbare Gezondheidszorg 

Inspectie kinderopvang 

In 2012 is een aanvang gemaakt met risicogestuurd toezicht. Het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid initieert nu verdergaande wijzigingen in het toezicht en kwaliteitskader 

kinderopvang, onder de noemer Het Nieuwe Toezicht. Dit zal leiden tot meer ruimte voor 

differentiatie, maatwerk, een verminderde regeldruk en grotere eigen verantwoordelijkheid van de 

kinderopvangbranche. Om de inspecteurs kinderopvang voor te bereiden op de veranderende invulling 

van de werkzaamheden zal landelijk een intensief scholingstraject gestart worden. Zowel voor 2015 

als in 2016 wordt verwacht dat dit circa tien dagen per inspecteur in beslag zal nemen. Als gevolg 

hiervan komt de wettelijke eis om jaarlijks 100% van de kinderopvanginspecties te verrichten onder 

druk te staan. 

Maatschappelijke Zorg 

De gemeente Haarlem fungeert voor de OGGZ als centrumgemeente. Gezien het aflopen van het 

Sociaal Kompas 2011-2014 heeft Haarlem aangekondigd dat de subsidie voor de Brede Centrale 

Toegang per 1 januari 2015 eindigt, in verband met onzekerheid over het budget dat vanaf 2015 van 

het rijk wordt ontvangen. Het is onduidelijk welk aanbod maatschappelijke zorg in Kennemerland 

overeind wordt gehouden en in welke vorm dat wordt uitgevoerd. Het besluit heeft verder tot gevolg 

dat arbeidsplaatsen bij GGD Kennemerland vervallen en frictiekosten optreden. In het eerste kwartaal 

is overleg met de gemeente Haarlem gevoerd en is input geleverd op het beleidskader OGGZ vanaf 

2015. De uitvraag en aanbesteding van de taken binnen de OGGZ zal vanaf mei plaatsvinden. 

Huisvesting JGZ (1) 

De GGD voert op basis van de in de GR neergelegde taakopdracht voor alle gemeenten in 

Kennemerland jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

vanuit diverse locaties in de regio. Deze infrastructuur is vooral historisch bepaald en ook de kosten 

van de huisvesting zijn een optelsom van verplichtingen uit het verleden en afzonderlijke 

gemeentelijke/lokale initiatieven daarna, zoals de lokale wensen over de aansluiting op de CJG’s. 

Deze aanpassingen op basis van lokale wensen hebben een opstuwend effect op de huisvestingskosten. 

Dat wringt in het bijzonder, omdat een strategisch/integraal huisvestingsplan JGZ 4-19 niet 

voorhanden is. Gevolg daarvan is dat telkenmale dezelfde knelpunten gerepareerd moeten worden. 

Feit is een terugkerend patroon van kostenoverschrijding die niet in de reguliere begroting opgevangen 

kan worden zonder de inwonerbijdrage aan te passen. 

Het voornemen is om – nu een nieuwe bestuurscommissie aantreedt – het gesprek aan te gaan over het 

tot stand brengen van een integraal huisvestingsplan op basis waarvan de kosten beter kunnen worden 

beheerst. Als dit jaar niet tot een integrale oplossing gekomen kan worden, heeft dit zonder meer een 

financieel nadeel aan het eind van het jaar tot gevolg. 

Frictievoorziening Amstelland – de Meerlanden 

Het product JGZ 0-4 (consultatiebureaus) wordt bekostigd door de gemeente Haarlemmermeer. In de 

begroting 2014 van dit product is rekening gehouden met verwachte inkomsten op basis van afspraken 

die – naar nu blijkt – onvoldoende hard waren. Dat leidt tot een financieel nadeel, die ten laste kan 

worden gebracht van een voorziening, die met middelen van het Rijk is ingesteld bij het samenvoegen 

van GGD Amstelland de Meerlanden met die van Kennemerland in 2008. 
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Risico subsidievaststelling opleidingen Publieke Gezondheid 

GGD Kennemerland is erkend als opleidingsinrichting voor de opleiding tot arts Maatschappij en 

Gezondheid. Binnen de opleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste fase waarin artsen 

worden opgeleid in een specifiek profiel en de tweede fase, waarin een arts wordt opgeleid tot arts 

Maatschappij en Gezondheid. GGD leidt Kennemerland artsen op in de profielen 

Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding. Voor deze opleidingen verleent het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies. De realisatie van het aantal opgeleide artsen 

Infectieziektebestrijding was in 2013 lager dan bij de aanvraag van de subsidie voorzien. Dit kan 

gevolgen hebben voor hoogte van de definitieve subsidievaststelling. Op dit moment vindt nader 

onderzoek plaats naar de hoogte van ontvangen voorschotten en vaststelling.  

Voorziening afbouw SMA (2) 

De bestuurscommissie PG&MZ heeft in 2013 besloten de taak Sociaal-Medische Advisering voor 

gemeenten in de regio te schrappen per 1 januari 2014. In verband met het mogelijk ontstaan van 

(personele) frictiekosten is een voorziening gevormd. Inmiddels is voor het personeel een goede 

oplossing gevonden. Een bedrag van circa € 100.000 is benodigd voor een correcte afwikkeling. De 

voorziening bedraagt € 250.000; daarmee valt € 150.000 vrij. 
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2. Programma Brandweerzorg 

Verminderde inkomsten OMS aansluitingen 

Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 heeft tot gevolg dat met ingang van 2014 ongeveer 270 OMS 

aansluitingen met een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale Kennemerland 

vervallen. Deze wetswijziging betekent eveneens een vermindering aan inkomsten, omdat de jaarlijkse 

vergoeding vervalt. Dit leidt tot een inkomstenderving van circa € 130.000. De gevolgen hiervan vangt 

de brandweer voor de helft binnen de begroting op. De andere helft vangt het MICK op binnen de 

begroting van de ‘meldkamer brandweer’.  

Btw-kosten convenant brandweerzorg Schiphol 

De wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s maakt dat met ingang van 1 januari 2014 de uitvoering 

van de brandweertaken geen gemeentelijke taak meer is. Daardoor kan BTW voor uitvoering van 

brandweertaken kan per 1 januari 2014 niet meer verrekend worden met het BTW-compensatiefonds. 

Dit heeft o.a. consequenties voor de uitvoering van het convenant dat met Schiphol is afgesloten over 

de uitvoering van basisbrandweerzorg door de bedrijfsbrandweer Schiphol. De gemeente 

Haarlemmermeer kreeg een bedrag van € 227.376 BTW per jaar gecompenseerd. Nu betaalt de VRK 

dit bedrag. De VRK is met Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer in overleg over de wijze 

waarop dit financiële nadeel structureel kan worden opgevangen.  

De complexiteit van het vraagstuk zorgt ervoor dat in het eerste deel van 2014 nog geen oplossing 

door te voeren is. De VRK zal de afspraken moeten nakomen, inclusief betaling van BTW. Het risico 

voor 2014 is maximaal € 245.000 en kan dit jaar – eenmalig – gedekt worden uit de middelen die als 

extra BDUR worden toegekend in verband met de gewijzigde regelgeving over de BTW-compensatie. 

(zie ook hoofdstuk Financiële Middelen). 

Afspraken met Veiligheidsregio Hollands Midden 

Op basis van het, in december 2013 met de Veiligheidsregio Hollands-Midden getekende, convenant 

werken beide regio’s sinds begin maart met operationele grenzen. Dat wil zeggen dat afhankelijk van 

de exacte locatie van een brand in het grensgebied tussen de twee regio’s de brandweereenheid 

opkomt die het snelst ter plaatse kan zijn. 

Bezetting vrijwilligersposten 

De bezetting van de vrijwillige posten behoeft extra aandacht, de aantallen vrijwilligers zijn bij enkele 

posten op dit moment aan de ondergrens. Daar zijn diverse wervingscampagnes gestart of starten 

binnenkort. 

Menukaart Wabo, APV, BBV 

Bij de besluitvorming over bezuinigingen via menukaarten in 2011 was aan de gemeenten de optie 

voorgelegd de kosten van de advisering door brandweer Kennemerland op het punt van WABO, APV 

en BBV in rekening te brengen bij de vergunningaanvrager. De inkomsten die hiermee gegenereerd 

konden worden waren p.m. geraamd. De betreffende bezuiniging is niet noodzakelijk om 

bezuinigingsdoelstellingen 2012-2014 te realiseren. 

De regiogemeenten hebben deze ‘groene’ menukaart overgenomen. Op dit moment zijn er echter geen 

plannen bij de gemeenten bekend om op deze manier extra inkomsten te generen. De VRK heeft hier 

verder ook geen invloed op. Daarom zal deze menukaart bij de VRK afgevoerd worden. 
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Kostenontwikkelingen brandweer (3) 

Er wordt een incidentele onderschrijding voorzien van budgetten bij de brandweer. De noodzaak tot 

zorgvuldige (Europese) aanbesteding maakt dat er trager gekomen wordt tot uitgaven op de posten 

opleiden en oefenen, en op materiaal.  

Daarnaast wordt een incidentele onderschrijding verwacht op personeelskosten. Er is een aantal 

vacatures ontstaan die niet meer worden ingevuld, omdat de organisatie tot 2017 nog in formatie moet 

krimpen. Daar staan andere incidentele personele uitgaven tegenover. De hoogte van de incidentele 

onderschrijdingen zijn op dit moment niet te bepalen.  

 

Tegenover deze vermoedelijke voordelen moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten 

voor het afronden van inkoopactiviteiten, het organiseren van de veranderende logistiek als gevolg van 

het verzelfstandigd functioneren van de posten en extra wervingskosten voor vrijwilligers. Daarnaast 

worden de teruglopende inkomsten OMS binnen de begroting opgevangen. 

Tegen de achtergrond hiervan is in dit stadium nog geen verwacht jaarresultaat opgenomen. 

Kapitaallasten brandweer (4) 

In de begroting was reeds rekening gehouden met een onderschrijding op de kapitaallasten brandweer 

van € 379.000. Doordat diverse investeringen doorlopen over de jaargrens, is dit bedrag opgelopen 

naar € 641.000.  

Voor de taken die verband houden met Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team 

Brandonderzoek zijn interregionale oplossingen onderwerp van gesprek. Zoals vermeld in het 

jaarverslag 2013 zijn de investeringen met betrekking tot deze taken daarom doorgeschoven naar 

2014. 

In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en 

de ontwikkelingen die volgen uit de toekomstvisie op de brandweer werden de ademlucht-

compressoren niet in 2013 vervangen. 
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3. Programma Ambulancezorg 

Het programma Ambulancezorg bestaat uit de producten Ambulancezorg, RAV en Alarmering. Deze 

rapportage behandelt de producten Ambulancezorg en RAV integraal.  

Inrichting organisatie Ambulancezorg 
De sector Ambulancezorg van de VRK maakt, met de Meldkamer Ambulancezorg, onderdeel uit van 

de Coöperatie RAV Kennemerland. In de Coöperatie nemen verder Witte Kruis Ambulancezorg 

(voorheen Connexxion) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland deel. Onder invloed van wetgeving 

en financiering zal de Coöperatie RAV Kennemerland zich nadrukkelijk robuuster moeten inrichten. 

De governance moet in 2014 volledig duidelijk zijn. 

 

Ambulancezorg Financieel (5) 

De bekostigingssystematiek van de Ambulancezorg is per 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste 

verandering is dat er niet meer wordt bekostigd op basis van productie, maar op basis van beschik-

baarheid (paraatheid). De bekostiging van de RAV Kennemerland, op basis van de gebruikte reken-

modellen, is gunstiger en bovendien wordt de budgetkorting niet doorgezet in 2014. De verwachting is 

dan ook dat de geprognosticeerde positieve exploitatiesaldi – voor 2014 circa € 100.000 – het mogelijk 

maken de in vorige jaren opgelopen tekorten weg te werken. 

 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 van RAV Kennemerland is na besluitvorming op 8 mei 

naar voren gekomen dat de financiële afrekening, ten opzichte van wat eerder was gerapporteerd, 

€ 122.000 meevalt.  

 

Het totale verwachte voordeel van € 222.000 zal worden toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare 

Kosten (RAK), waarmee het tekort afneemt van € 643.000 naar € 421.000. 

 

Meldkamer Ambulancezorg 

De kosten van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) worden gefinancierd uit de gelden die hiervoor 

vanuit de zorgverzekeraars beschikbaar worden gesteld aan de Regionale Ambulancevoorziening 

Kennemerland. Voor 2014 is circa € 22.000 minder beschikbaar dan in 2013.  

Op dit moment is sprake van langdurige ziekte bij een aantal medewerkers. Dat maakt het nodig dat 

extra menskracht wordt ingehuurd. Met de kosten hiervan is geen rekening gehouden in de begroting 

en deze vormen een financieel risico.  

 

De structurele kosten t.b.v. ProQa (uitvraagprotocol) en de daarbij behorende extra formatie waren 

nog niet in de begroting verwerkt. Voor deze kosten is dekking vanuit de RAV (vrije margegelden). 
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4. Programma GHOR 

Nieuw Crisismodel GHOR  

De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft een nieuw model crisisplan GHOR vastgesteld. 

Dit brengt met zich mee dat regionaal planvorming dient te worden aangepast en medewerkers met 

een taak in de crisisbeheersing hierin opgeleid en getraind dienen te worden. Met de inspanning en 

kosten die dit met zich meebrengt, was in de begroting 2014 nog geen rekening gehouden. Dat vindt 

zijn oorzaak in het moment waarop de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. De kosten 

kunnen echter binnen de begroting worden opgevangen, omdat een herberekening van de 

verplichtingen voor beheer van de crisisorganisatie leidt tot een voordeel. 

Onderschrijding kapitaallasten (6) 

Er wordt een jaarresultaat van € 43.000 verwacht, als gevolg van lagere kapitaalslasten. 
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5. Programma Multidisciplinaire samenwerking 

Veiligheidsbureau 

Systeemoefening 

Artikel 2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio zorg 

draagt voor een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

Omdat de systeemoefening een grote tijds- en geld investering vraagt, wordt op dit moment 

onderzocht of de inzet bij de NSS niet is aan te merken als systeemoefening. De vraag is daarbij of de 

operationele prestaties op het terrein van de rampenbestrijding, bezien vanuit de vereisten uit de Wet 

en het Besluit veiligheidsregio’s, voldoende meetbaar zijn geweest. Mocht de Inspectie hierin te veel 

knelpunten zien, dan zal het bestuur bezien of eind 2014 een systeemoefening georganiseerd kan 

worden, gericht op de oefening van alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals bedoeld in de Wvr, 

onder andere om te toetsen of de verbeterpunten die de inspectie Veiligheid en Justitie in 2013 heeft 

benoemd voldoende zijn opgepakt. 

 

MICK 

Tata Steel 

Op basis van een convenant uit 2007 tussen Tata Steel en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

is een directe verbinding tot stand gekomen tussen het MICK en de meldkamer van Tata Steel. Daarna 

is de dienstverlening door het MICK op verzoek van Tata Steel verder uitgebreid en zijn de systemen 

en verbindingen technisch hoogwaardiger geworden. De VRK is er, op basis van informele afspraken 

en de goede relatie, vanuit gegaan dat de daarvoor gemaakte kosten vergoed zouden worden. Eind 

2012 is besloten om afspraken over dienstverlening en kosten vast te leggen in een overeenkomst, 

waaraan gewerkt is in 2013. Uiteindelijk blijkt Tata Steel van mening dat de initiële 

investeringskosten en de structurele kosten ten laste dienen te komen van de overheid, oftewel de 

VRK. De structurele jaarlijkse kosten die voor Tata Steel gemaakt worden, bedragen € 60.000. In 

2013 is € 122.500 als nog te ontvangen inkomsten geboekt (initiële kosten + jaarbedrag 2013). Deze 

situatie resulteert in een risico voor de VRK van € 182.500. Aangezien de structurele kosten 

verbonden aan de investering € 60.000 bedragen, is er ook een risico voor de komende jaren.  

De VRK blijft bij haar standpunt ten aanzien van de kosten en zal de gemaakte kosten facturen aan 

Tata Steel en nader overleg voeren over de dienstverlening en vergoeding van kosten. 

Landelijke Meldkamerorganisatie 

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de veiligheidsregio’s in februari geïnformeerd over het 

voornemen tot uitvoering van de nulmeting, zoals die in het transitieakkoord is afgesproken. De 

nulmeting is essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de Landelijke 

Meldkamerorganisatie en heeft als oogmerk de huidige bestuurlijk-juridische, de operationele en de 

financiële situatie van alle meldkamers in beeld te brengen. Met behulp van de nulmeting wordt een 

business case gemaakt voor de samenvoeging van de meldkamers en de meting vormt de basis voor 

het financiële overdrachtsdocument per meldkamer.  

Tevens geven de uitkomsten van de nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer. Om de 

realisatie van de LMO op het gewenste tijdschema te laten plaatsvinden is het van belang om voor het 

jaareinde van 2014 inzicht te krijgen in de financiële kaders. Daarom wordt de nulmeting op korte 

termijn en in een korte tijdspanne uitgevoerd. Voor het MICK vindt de nulmeting plaats in juni 2014. 

Het bestuur zal in juni ook haar akkoord dienen te geven op de te leveren gegevens.  
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Bevolkingszorg (7) 

Bij de programmabegroting 2015 is het voorstel gedaan een eerdere bezuiniging op Bevolkingszorg 

(voorheen gemeentelijke processen) van € 100.000 ongedaan te maken, en het budget weer op te 

hogen tot € 700.000. Dit in verband met extra uitgaven die worden gedaan om de crisiscommunicatie 

op het gewenste niveau te brengen. De verplichtingen ten aanzien van crisiscommunicatie gelden ook 

al in 2014. Op dit moment wordt daarmee een tekort voorzien van € 100.000.  

Bij de programmabegroting 2015 is voorgesteld de extra benodigde € 100.000 te dekken binnen de 

middelen van de regionale versterkingsgelden. Bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit 

concreet te maken door € 70.000 over te hevelen van het budget Auditteam en € 30.000 door het niet 

benutte budget voor Automatische Informatievoorziening in te zetten.  

Auditteam (8) 

De Wet Veiligheidsregio’s verplicht de Veiligheidsregio’s een kwaliteitszorgsysteem te hebben. 

Recent zijn de GGD (incl. de MKA) en het Veiligheidsbureau voorzien van een kwaliteitscertificaat. 

De brandweer loopt hierin achter en daarmee voldoet de regio niet aan de wettelijke eis. Daarom is het 

nodig de kwaliteitsfunctie binnen de brandweer te versterken door uitbreiding van de formatie van de 

kwaliteitsfunctionarissen, een betere beschrijving van de werkprocessen en het verbeteren van de 

incidentevaluaties.  

Uit de versterkingsgelden is € 470.000 begroot voor het Auditteam. Hiervan is een bedrag van 

€ 158.000 niet structureel ingezet. Bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld van deze niet 

ingezette middelen € 70.000 te bestemmen voor Bevolkingszorg en de resterende € 88.000 te benutten 

voor kwaliteitszorg Brandweer.  

Instituut Fysieke Veiligheid 

In 2014 is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gestart met een aantal nieuwe activiteiten voor de 

veiligheidsregio’s waartoe het Veiligheidsberaad heeft besloten.  

Voor het werkbudget van het IFV wordt een bijdrage van € 10.000 gevraagd. Het bestuur van de VRK 

heeft zich geen voorstander getoond van de vorming van een dergelijk budget. In het 

Veiligheidsberaad is mede daarom afgesproken dat het budget alleen wordt uitgegeven na 

uitdrukkelijke opdracht vanuit de veiligheidsregio’s. Voor het bedrag van € 10.000 is nog geen 

dekking aanwezig. 

 

De governance van het IFV heeft op dit moment breed de bestuurlijke aandacht in het 

Veiligheidsberaad. De governance van dit Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) moet gaan aansluiten op 

dat van de opdrachtgevers, de veiligheidsregio’s, die functioneren binnen het systeem van een 

gemeenschappelijke regeling.  
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6.  Veiligheidshuis 

Het Veiligheidshuis stond bij de vaststelling in juli 2013 nog niet in de programmabegroting 2014, 

maar maakt sinds 2014 wel deel uit van organisatie. Op 16 december 2013 zijn over de wijze van 

inbedding besluiten genomen in het Algemeen Bestuur. 

 

Op de inwonerbijdrage voor het Veiligheidshuis worden tot 2018 niet de afspraken m.b.t. indexering 

toegepast, omdat immers in 2017 nog besloten gaat worden over het op vaste basis voortzetten van het 

Veiligheidshuis. 
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7. Financiële middelen 

Verdeelmaatstaven BDUR (9) 

In afwachting van de in de junicirculaire 2012 aangekondigde herijking van de grondslagen voor de 

BDUR, moet een bedrag van € 61.000 nog binnen de begroting ingevuld worden. 

Regionale versterkingsgelden (10) 

Voor de Automatische Informatievoorziening al enige jaren geleden een bedrag van € 30.000 bestemd 

uit de regionale versterkingsgelden. Aan concrete projecten is tot nu toe geen invulling gegeven. Bij 

deze bestuursrapportage wordt voorgesteld deze middelen in 2014 te benutten ter dekking van de 

verhoging van het budget Bevolkingszorg. Nader bezien wordt of deze dekking ook structureel 

beschikbaar is.  

Interregionale versterkingsgelden (11) 

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van de 

ombuigingen op de reguliere BDUR en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen 

binnen de BDUR-versterkingsgelden op te kunnen vangen. 

BTW compensatie BDUR (12) 

Met ingang van 2014 is € 1,5 miljoen toegevoegd aan de BDUR-uitkering van de VRK ter 

compensatie van de gevolgen van de veranderde BTW-wetgeving. Aangezien de brandweertaak nu 

wettelijk een taak is van de veiligheidsregio’s, is verrekening van betaalde BTW in het BTW-

compensatiefonds niet meer mogelijk. 

Om de exploitatiebudgetten van de brandweer op orde te houden is € 686.000 toegevoegd aan de 

materiële budgetten. 

Op Financiële Middelen staat nu nog een bedrag gereserveerd van € 838.000. 

 

Aangezien de veranderde regelgeving er ook toe leidt dat een groot deel van de betaalde BTW op de 

ondersteuning niet meer kan worden verrekend, is een bedrag van € 200.000 hiervan benodigd ter 

compensatie. 

 

Het resterende bedrag van € 638.000 is bedoeld voor nog nader te bepalen compensaties: 

- BTW op investeringen 

- BTW op de exploitatie van de Meldkamer brandweer 

- Structurele dotaties aan voorzieningen  

- BTW-gevolgen bij gemeenten. 

 

Het voor eigen rekening nemen van de BTW op investeringen leidt tot een structurele verhoging van 

de kapitaallasten van € 541.000. Omdat vervangingsinvesteringen in de loop van de jaren tot stand 

komen, is de compensatie voor de kapitaallasten ook pas in de loop van de jaren benodigd. 

Tegelijkertijd zijn er ook eenmalige gevolgen van het veranderd BTW-regime. Het gaat om het gevolg 

dat de tot nu toe opgebouwde voorzieningen door de veranderde wetgeving ineens ontoereikend zijn. 

Berekend is dat voor het op orde brengen van voorzieningen € 92.000 eenmalig benodigd is. 

Daarnaast is het convenant dat met Schiphol is gesloten BTW-dragend. Over dit gevolg is overleg met 

Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer gaande. Voor 2014 moet echter rekening gehouden 

worden met een nadeel ten opzichte van de begroting van € 245.000. 

In deze bestuursrapportage is rekening gehouden dat het resterende saldo op de € 541.000, circa 

€ 200.000, vrij zal vallen in 2014. 
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Over mogelijke structurele gevolgen voor de gemeenten als gevolg van de wegvallende BTW-

compensatie wordt overleg gevoerd via de Commissie Bedrijfsvoering. Zodra dat afgerond is volgt 

een bestuurlijk voorstel voor structurele inpassing van de nog resterende middelen. In dit stadium is 

nog niet goed te bepalen welk bedrag hiermee voor de VRK is gemoeid. Hierop wordt in de 2
e
 berap 

terug gekomen.  
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C. Bedrijfsvoeringsparagraaf 

Huisvesting (13) 

Er wordt op huisvesting een incidenteel positief resultaat verwacht in verband met afschrijvingen, die 

vrijvallen omdat delen van de kantoorlocatie Spaarnepoort eerder zijn verlaten dan voorzien.  

 

Facilitair Bedrijf: Personele zaken (14) 

Veranderende regelgeving vraagt aanpassing van beleid en uitvoeringsregelingen binnen de VRK. 

Voorbeelden daarvan zijn de werkkostenregeling en de veranderde regels rond het dag venster 

(overwerk). Intern is het niet mogelijk is gebleken om hierover advies uit te brengen, dan wel 

besluitvormingsvoorstellen voor te bereiden. Aangezien de uitwerking hiervan geen verder uitstel 

meer duldt – indien geen maatregelen worden genomen, loopt de VRK risico tot een potentiële extra 

naheffing van circa € 150.000 op bestaande verstrekkings- en vergoedingsregelingen – zal externe 

deskundigheid worden ingehuurd met als doel de opgelopen achterstanden op dit punt weer vlot te 

trekken. Vooralsnog wordt uitgegaan van onvoorziene kosten tot een bedrag van € 200.000. 

Gelijkertijd zal een onderzoek worden gestart naar de oorzaken waarom de resultaten, die nodig zijn 

voor een doeltreffend personeelsbeleid, uitblijven en advies worden ingewonnen hoe hier de 

organisatie op te verbeteren. 

 

Facilitair Bedrijf: Inkoop en aanbesteding (14) 

In september 2013 is gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de (inhaalslag) inkoop. 

Op dat moment bestond de verwachting dat een aantal aanbestedingsprocedures in 2013 afgerond kon 

worden, waardoor voor 2014 het risico op onrechtmatigheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt zou 

kunnen worden. In januari 2014 is dit beeld nog een keer bevestigd, met dien verstande dat is 

geconstateerd dat tussen de opgave waar de organisatie zich voor gesteld zag en de beschikbare 

capaciteit en expertise een gat zat. Reden waarom bij het  jaarverslag 2013 is voorgesteld om 

€ 200.000 extra beschikbaar te stellen voor inhuur van de benodigde deskundigheid om de ingezette 

inhaalslag goed te kunnen afronden. Voor dit bedrag wordt naar verwachting bij het jaarverslag een 

bestemmingsreserve ingesteld. Bij deze bestuursrapportage wordt gevraagd dit bedrag voor realisatie 

beschikbaar te stellen. 

 

Naar nu duidelijk wordt, is ten aanzien van de inkoop sprake van een hardnekkig probleem waarvan 

sommige aspecten zijn onderschat. Tot voor kort heeft het DB aangenomen, met de beschikbare 

informatie van het moment, dat het inkoopdossier geen risico meer zou vormen dat de accountant zou 

komen tot een verklaring met beperking. Een verdere verfijning en uitdieping van de informatie leert 

echter dat dit niet het geval is. Voor de goede orde moet worden gemeld dat het risico nog niet is 

weggenomen, ondanks alle progressie en goed opgepakte trajecten. Dit hangt mede af van de visie van 

de accountant. 

Alle veiligheidsregio’s hebben te maken met de problematiek rond aanbesteding en inkoop. De fase 

waarin verschillende regio’s zich op dit punt bevinden verschilt wel. Het lijkt erop dat niet alle 

accountants op dezelfde manier tegen deze problematiek aankijken. 

 

Inmiddels zijn extra maatregelen genomen, onder andere door uitgaven op te schorten en de 

kolommen grotere verantwoordelijkheid te geven voor goede specificering van opdrachten. Daarom is 

er meer inhuur nodig dan voorzien. Dat zal naar verwachting een extra inzet van  € 240.000 vragen, 

hetgeen binnen het jaarresultaat kan worden opgevangen.  

 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1
e
 bestuursrapportage 2014  pagina 18 van 25  

Resultaat Directie en Holdingstaf (15) 

Bij de Directie en Holdingstaf wordt een positief resultaat verwacht van € 85 000 als gevolg van 

onderschrijdingen op de kostenplaats bestuurskosten en de materiële budgetten van de Holdingstaf. 

Personeelsbeleid 

Individueel Loopbaanbudget (ILB) 

Over het ILB zijn in de afgelopen periode afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad. Gezien de 

invoeringstermijn is afgesproken dat dit budget over de periode 2014 – 2016 door werknemers ingezet 

kan worden op basis van concrete persoonlijke plannen. Aam de afspraken wordt op korte termijn 

uitvoering gegeven. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden binnen de begroting gedekt. Voor 

medewerkers van de brandweer die betrokken zijn bij het 2
e
 loopbaanbeleid én de leidinggevenden 

lopen al programma’s, zij zijn niet in de ILB-plannen meegenomen. Hierdoor kan met de financiering 

van twee begrotingsjaren toch het driejarige programma worden gefinancierd. 

 

 

CAO 2% opleidingsbudget 

In de CAO ligt vast dat voor de medewerkers een opleidingsbudget beschikbaar dient te zijn van 2% 

op de loonsom. Analyse heeft uitgewezen dat in delen van de organisatie die omvang niet 

gebudgetteerd is. In een volgende begroting zal dit aangepast moeten worden. 

In dit stadium wordt er vanuit gegaan dat eventuele tekorten binnen het ene deel van de organisatie 

kan worden gecompenseerd met overschotten in andere delen. 
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Bijlage I Subsidieregister  

afdeling  subsidieverlener omschrijving 

 subsidies waarvan 

beschikking 

ontvangen  

 nog geen 

beschikking 

ontvangen  

 PAC  

GGD Amsterdam (i.o.v. min 

VWS) seksuele gezondheid & soa poli 2014  €            736.730    

 PAC  gemeente Haarlemmermeer 

zorgcoordinatie Haarlemmermeer 

2014 (cluster 2 algemene 

prestatiesubsidie)  €             39.270    

 PAC  gemeente Haarlem HWT 2014 gem. Haarlem  €            134.091    

 PAC  gemeente Haarlemmermeer 

HWT 2014 gem. Haarlemmermeer 

(cluster 2 algemene prestatiesubsidie)  €             27.273    

 PAC  gemeente Velsen HWT 2014 gem. Velsen  €               5.682    

 PAC  gemeente Heemstede HWT 2014 gem. Heemstede  €               9.091    

 PAC  gemeente Bloemendaal HWT 2014 gem. Bloemendaal  €               4.545    

 PAC  gemeente Zandvoort HWT 2014 gem. Zandvoort  €             12.500    

 PAC  gemeente Beverwijk HWT 2014 gem. Beverwijk  €       1.136  

 PAC  

gemeente Haarlemmerliede & 

Spaarnwoude 

HWT 2014 gem. Haarlemmerliede & 

Spaarnwoude  €       3.409  

 PAC  gemeente Heemskerk HWT 2014 gem. Heemskerk  €       2.273  

 PAC  gemeente Haarlem Brede Centrale toegang 2014  €         1.242.700    

 PAC  gemeente Haarlem Brede Centrale toegang OH 2014  €             29.518    

 PAC  gemeente Haarlemmermeer 

gezondheidsbevordering/preventie 

2014 (cluster 3 algemene 

prestatiesubsidie)  €             20.825    

 JGZ  gemeente Haarlemmermeer 

opvoed- en opgroeiondersteuning 2014 

(cluster 1 algemene prestatiesubsidie)  €            492.008    

 JGZ  gemeente Amstelveen loket vroeghulp 2014  €             37.900    

 JGZ  gemeente Beverwijk logopedie Beverwijk 2014  €             25.449    

 JGZ  gemeente Heemskerk logopedie Heemskerk 2014  €             33.287    

 JGZ  gemeente Haarlem CJG Haarlem 2014  €     87.108  

 JGZ  gemeente Haarlem Speciaal Onderwijs Haarlem 2014  €     91.723  

 PAC en 

JGZ  ministerie van VWS zorgopleiding tweede tranche 2014  €            285.790    

 PAC  gemeente Zandvoort FF Wachten 2013-2014 Zandvoort  €               3.097    

 PAC  gemeente Haarlem FF Wachten 2013-2014 Haarlem  €               7.786    

    

 totaal       €         3.147.542   €   185.649  

          

 subsidies over  voorgaande boekjaren, met een doorloop in 2014 zijn reeds eerder    

 gemeld en niet in het overzicht opgenomen .        
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Bijlage II Monitor Menukaarten 

De monitor geeft inzage in de voortgang menukaarten in 2014. Het jaar 2012 en 2013 komt alleen 

voor wanneer er in dat jaar bijzonderheden waren met consequenties voor 2104. 

Producten openbare 

gezondheidszorg 

Maatregelen  2012 2013 2014 Stand van zaken 

  Herschikken uitvoeringstaken 

gezondheidsbeleid en beleidsadvisering 

met in acht neming wettelijke normen 

    60 Verwerkt in begroting 

  Digitaliseren papieren vragenlijsten 

ouder/kind ten behoeve van wettelijke 

contactmomenten  

    80 Verwerkt in begroting 

  Efficiëntere organisatie en besturing 

kwaliteitszorg binnen GGD als geheel 

    60 Verwerkt in begroting 

      200  

Producten Regionale 

brandweer 

     

Repressie Het regionaal uitvoeren van 

onderhandse aanbestedingen/ het 

interregionaal én landelijk uitvoeren 

van Europese aanbestedingen. 

150     T/m 2016 gedekt uit 

onderschrijding kapitaalslasten.  

Redvoertuig Zandvoort (2015)       In dekkingsplan opgenomen dat 

de ladderwagen in ieder geval 

tot 2016 gehandhaafd blijft, 

mede in afwachting van 

landelijke helderheid over 

criteria voor redvoertuigen.  

Aanpassen bluswatervoorziening   109   Ter financiële dekking van 

deze taakstelling is 1,33 fte 

controle bluswater ingezet. 

Voorbereiding ontwikkeling en 

implementatie nieuw 

bluswaterbeleid (reductie 

brandkranen) is opgestart. 

Aanpassing van het brandweer-korps 

Kennemerland; leiding-gevenden en 

ondersteunende taken 

    500 Verwerkt in begroting   

Producten MICK      

Alarmering brandweer Standaardisatie van protocollen en 

werkwijzen/ Multi Intake 

  60   Nog niet gerealiseerd. Multi-

intake zal een van de te 

implementeren onderdelen 

worden van LMO. 

 Financiële middelen Ontwikkeling vakgebied, 

voorzichtigheidsmarge 
  -296 -196 Conform AB-besluit is de helft 

structureel bestemd. De andere 

helft is incidenteel en hiervoor 

volgen jaarlijks 

bestemmingsvoorstellen.   

Ondersteuning     559 -35   

 



Bijlage III Inwonerbijdragen 
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Bijlage IV Begrotingswijzigingen 

 

Begrotingswijziging n.a.v. overgang programmabegroting naar werkbegroting 

 

De programmabegroting VRK 2014 is op 1 juli 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op 

grond van het op 2 april 2012. door het Dagelijks Bestuur toegekende mandaat heeft de directie de 

productbegroting in april dit jaar vastgesteld. 

 

De uitwerking van de 2
e
 bestuursrapportage 2013, het jaarverslag 2013 en de productbegroting 2014 

hebben geleid tot diverse aanpassingen ten opzichte van de programmabegroting 2014. In 

onderstaande tabel staan de wijzigingen per programma als melding weergegeven.  

 

 

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen 

Bestuur.  

 

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2014. 

Hieronder treft u eerst een overzicht van alle begrotingswijzigingen. 

 

Begrotings-

wijziging 

nummer 

Betreft Besluitvorming of 

melding 

1
e 

Toevoeging programma veiligheidshuis en contactmoment 

jong - adolescenten JGZ 

Melding 

2
e
 Wijzigingen BDUR inzake BTW compensatiefonds Melding 

3
e
 Inzet vernieuwingsgelden Melding 

4
e
 Wijziging inkomsten Ambulancezorg  m.b.t. RAV-besluit Melding 

5
e
 Schiphol convenant Melding 

6
e
.  Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen van GHOR naar 

Openbare gezondheidszorg 

Melding 

7e
.  Diverse wijzigingen in de inkomsten en  kostentoedeling  

 

Melding 

8. 
A.g.v.  besluit jaarrekening 2013 wijzigen begroting besteding 

bestemmingsreserve Aanbestedingen € 200.000  

Besluit 

 

 

 

De ontwikkeling van de begroting is hieronder weergegeven. 
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Specificatie per programma: 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ontwikkeling begroting van programmabegroting 2014 naar bestuurlijke rapportage 2014

bedragen x € 1.000

uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo

Programma

 Openbare gezondheidszorg 17.432 9.077 -8.355 566 375 -191 17.998 9.452 -8.546

 Brandweerzorg 40.288 1.018 -39.270 1.511 30 -1.481 41.799 1.048 -40.751

 Ambulancezorg 8.483 608 -7.875 -739 131 870 7.744 739 -7.005

 GHOR 2.190 35 -2.155 -139 0 139 2.051 35 -2.016

 Multidisciplinaire samenwerking 5.029 0 -5.029 39 0 -39 5.068 0 -5.068

 Veiligheidshuis 0 0 0 447 327 -120 447 327 -120

 Financiële Middelen 1.851 264 -1.587 1.031 -34 -1.065 2.882 230 -2.652

Totaal programma's 75.273 11.002 -64.271 2.716 829 -1.887 77.989 11.831 -66.158

Dekkingsbronnen

 Inwonerbijdrage 12.086 12.086 120 120 12.206 12.206

 Bestuursafspraken 33.459 33.459 1.087 1.087 34.546 34.546

 BDUR 11.040 11.040 1.550 1.550 12.590 12.590

 Zorgverzekeraars 7.875 7.875 -870 -870 7.005 7.005

Overige inkomsten 190 190 0 0 190 190

Totaal dekkingsbronnen 0 64.650 64.650 0 1.887 1.887 0 66.537 66.537

Totaal VRK 75.273 75.652 379 2.716 2.716 0 77.989 78.368 379

Programmabegroting 2014 Wijzigingen 1e. Berap Begroting 2014 herzien

bedragen x € 1.000

uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo

Programma

 Openbare gezondheidszorg 317 317 0 0 100 -100 0

 Brandweerzorg 0 0 300 -300 0

 Ambulancezorg 0 0 0 -660 210 870

 GHOR 0 0 0 0

 Multidisciplinaire samenwerking 0 0 0 0

 Veiligheidshuis 447 327 -120 0 0 0

 Financiële Middelen 0 1.524 -1.524 -400 400 0

Totaal programma's 764 644 -120 1.524 0 -1.524 0 0 0 -660 210 870

Dekkingsbronnen

 Inwonerbijdrage 120 120 0 0 0

 Bestuursafspraken 0 0 0 0

 BDUR 0 1.524 1.524 0 0

 Zorgverzekeraars 0 0 0 -870 -870

Overige inkomsten 0 0 0 0

Totaal dekkingsbronnen 0 120 120 0 1.524 1.524 0 0 0 0 -870 -870

Totaal VRK 764 764 0 1.524 1.524 0 0 0 0 -660 -660 0

4e wijziging

Wijziging ABZ inz. RAV besluit

structureel

melding

1e wijziging

Toevoeging 

Veiligheidshuis/contactmoment 

JGZ

3e wijziging

Inzet vernieuwingsgelden

incidenteel

melding

structureel

melding

2e wijziging

Wijziging BDUR inz BTW 

compensatie

structureel

melding
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bedragen x € 1.000

uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo

Programma

 Openbare gezondheidszorg 0 49 -49 100 58 -42 566 375 -142

 Brandweerzorg 1.087 -1.087 0 124 30 -94 1.511 30 -394

 Ambulancezorg 0 0 -79 -79 0 -739 131 870

 GHOR 0 -49 49 -90 90 -139 0 90

 Multidisciplinaire samenwerking 0 0 39 -39 39 0 -39

 Veiligheidshuis 0 0 0 447 327 -120

 Financiële Middelen 0 0 -93 -34 59 1.031 -34 -1.065

Totaal programma's 1.087 0 -1.087 0 0 0 1 -25 -26 2.716 829 -800

Dekkingsbronnen

 Inwonerbijdrage 0 0 0 120 120

 Bestuursafspraken 1.087 1.087 0 0 1.087 0

 BDUR 0 0 26 26 1.550 1.550

 Zorgverzekeraars 0 0 0 -870 -870

Overige inkomsten 0 0 0 0 0

Totaal dekkingsbronnen 0 1.087 1.087 0 0 0 0 26 26 0 1.887 800

Totaal VRK 1.087 1.087 0 0 0 0 1 1 0 2.716 2.716 0

 wijzigingen

Totaal5e. Wijziging

Schiphol convenant

structureel

melding

6e. Wijziging

Psychosociale hulp bij ongevallen 

en rampen

structureel

melding

7e wijziging

Diverse wijzigingen in 

kostentoerekening en inkomsten

structureel

melding


