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Uitgangspuntennotitie programmabegroting VRK 2017

Geachte leden van de commissie Bestuur,

Hierbij ontvangt u ter informatie de uitgangspuntennotitie programmabegroting 
2017 van de Veiligheidsregio Kennemerland. De notitie geeft de kaders op basis 
waarvan de programmabegroting 2017 kan worden opgesteld.

Zoals gewoonlijk krijgt u, op grond van de gemeenschappelijke regeling, in de 
periode april/mei de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op het 
ontwerpjaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de VRK.

Ik ga er vanuit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mr. B.B. Schneiders
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Uitgangspuntennotitie begroting 2017

Geacht college.

Op 25 januari 2016 heeft het Dagelijks Bestuur de Uitgangspuntennotitie 2017 van 
de Veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld. Op 8 c.q. 15 februari is deze ter 
informatie aan de orde geweest in de twee bestuurscommissies van de VRK.

De technische uitgangspunten voor de op te stellen programmabegroting 2017 
verschillen niet van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2016. Een 
uitzondering betreft de berekening van de uurtarieven bij de GGD voor markt- en 
subsidietaken. Daarin wordt de toerekening van overhead beperkt, omdat kosten van 
management en ondersteuning in de organisatie voor een deel niet beïnvloed wordt 
door de uitvoering van individuele markt- of subsidietaken.

Op dit moment laat de Uitgangspuntennotitie een positief resultaat van € 767.000 
zien voor 2017, aflopend naar een saldo van 6 252.000 in 2020. Dit beeld sluit aan 
bij het beeld in de programmabegroting 2016.

In de programmabegroting 2017 zal het geheel aan positieve en negatieve 
ontwikkelingen in beeld worden gebracht, en van een voorstel worden voorzien. 
Daarbij zullen dan ook de uitkomsten van de jaarrekening 2015 worden betrokken.

Wij hopen u met het toezenden van deze Uitgangspuntennotitie voor nu voldoende te 
hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

mr. B.B. Schneiders 
voorzitter

* ^ i* £ *i '£. s=i ^5 ^75‘SÉ* £5

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen
ten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest Velsen en Zandvoort.
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I Inleiding

Jaarlijks wordt - gelijk als in gemeenten - door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een 
uitgangspuntennotitie opgesteld op basis waarvan de ontwerpbegroting voor het jaar volgend 
op het lopende begrotingsjaar kan worden opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de specifieke bepalingen die daarover zijn neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 
VRK. Het vertrekpunt daarbij vormen de kaders en financiële grondslagen van de 
programmabegroting 2016 (primitieve begroting). Bij het beschrijven van de kaders wordt 
opgemerkt dat dit gebaseerd is op de meest recente informatie. Ook wordt in deze notitie een 
aantal programma- en algemene ontwikkelingen geschetst, die van invloed zullen of kunnen 
zijn op de programmabegroting 2017. Deze ontwikkelingen zijn in de meeste gevallen als 
'nieuw beleid’ aangemerkt.

Met ingang van 2017 zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders gerubriceerd naar de 
volgende onderdelen:

• Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de 
programmabegroting 2016 en de prijs- en loonindexering.

• Autonome en externe ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet 
beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te 
kwalificeren.

• Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en 
bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen

De opname van ‘nieuw beleid’ in deze uitgangspuntennotitie is essentieel om te borgen dat 
voor deze ontwikkelingen, waar dat nodig is, budget beschikbaar komt, maar ook om 
gemeenten in staat te stellen deze ontwikkelingen mee te nemen bij de voorbereiding van het 
eigen begrotingsproces en een integrale afweging mogelijk te maken Zoals in zijn algemeen 
gangbaar wordt voor nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt 'nieuw voor oud’ gehanteerd.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gehanteerde financiële grondslagen op basis waarvan 
de begroting 2017 wordt uitgewerkt.

In hoofdstuk 3 worden de hierboven beschreven kaders en programmaontwikkelingen nader 
toegelicht en wordt een totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2017 
gegeven.

Hoofdstuk 4 bevat een aantal algemene ontwikkelingen, die niet in de kaders zijn verwerkt, 
omdat nog niet overzien kan worden welke consequenties daaruit kunnen voortvloeien, maar 
die desondanks in 2017 wel een rol kunnen gaan spelen. Een eventuele financiële vertaling 
zal een plek krijgen binnen het reguliere P&C instrumentarium.

Nieuwe risico’s ten opzichte van hetgeen in de risicoparagraaf in de programmabegroting
2016 is opgenomen, worden beschreven in hoofdstuk 5.

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 inzicht gegeven in het Project vernieuwing programmabegroting
2017 en de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
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II Financiële grondslagen

Voor 2017 worden dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als in 2016:
- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, 

zoals door het CPB gepubliceerd wordt. De index 2017 wordt op zijn vroegst in maart
2016 verwacht. In deze uitgangspuntennotitie is daarom een voorlopig percentage voor
2017 opgenomen.

- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. 
Voor de programmabegroting 2017 wordt gerekend met de meest recente informatie, 
zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2015.

- De gehanteerde interne rekenrente bedraagt 3,75%.
De hoogte van de overhead (bestaande uit: kantoorhuisvesting, werkplekken, 
kantoorautomatisering, financiën, personeelszaken, communicatie, inkoopondersteuning, 
facilitaire en juridische zaken, directie en Holdingstaf) is genormeerd op maximaal 20% 
van de totale inkomsten van de begroting.
Voor de tarieven voor subsidie- en markttaken geldt als uitgangspunt dat deze gebaseerd 
worden op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat 
uit salariskosten + sectorkosten + overhead. De uitkomst hiervan wordt indien van 
toepassing verhoogd met materiële kosten.
De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. De 
toerekening van overhead wordt beperkt gehouden, omdat een deel van de kosten van 
management en ondersteuning qua hoogte niet beïnvloed wordt door individuele markt- 
of subsidietaken. Het gaat dan vooral om kosten van de directie en de Holdingstaf.
Daar waar landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.

Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- BDUR: december circulaire 2015
- Ambulancezorg: afspraak zorgverzekeraars 2015
- Gemeentelijke bijdrage: programmabegroting 2016 + structurele wijzigingen uit de 1e 

en 2e bestuursrapportage 2015.

Actualiseren reservebeleid
Het bestaand reservebeleid dateert uit 2010 en zal daarom in 2016 worden geactualiseerd. In 
de loop van de jaren is het risicoprofiel wel onderhouden, maar is het reservebeleid als 
zodanig geen onderwerp van bestuurlijke besluitvorming geweest.

In de afgelopen tijd is door (gemeente)bestuurders regelmatig aangegeven dat de 
reservepositie van de VRK beperkt kan blijven vanuit de gedachte dat de regiogemeenten in 
belangrijke mate de weerstandspositie vormen van de aan hen verbonden partijen. Zolang de 
gemeenten de belangrijkste financiers zijn van de VRK, is deze gedachte goed te verdedigen. 
Temeer daar door de verbeterde bedrijfsvoering de risico’s beter beheersbaar worden en de 
kans dat onvoorzien teruggevallen dient te worden op de reserves daarmee is verkleind.

2016-0027600; bijlage bij 2016-0027601
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III Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2017 
nader toegelicht, ondersteund met een financieel overzicht.

III.1 Overzicht kaderontwikkeling 2017 - 2020
De vertreksituatie is het kader van de jaarschijf 2017 uit de programmabegroting 2016.
Zoals in de inleiding is aangegeven zijn de kaderontwikkelingen gerubriceerd naar de 
onderdelen ‘nominale ontwikkelingen’, ‘autonome en externe ontwikkelingen' en ‘nieuw beleid 
/versterkt bestaand beleid’. Waar mogelijk worden de financiële consequenties aangeven. 
Daar waar financiële consequenties nog niet te bepalen dan wel in te schatten zijn, is volstaan 
met de opname van een p.m.-post.

Kaderontwikkeling 2017-2020

bedrogen x € 1.000 2017 2018 2019 2020

Vertrekpunt programmabegroting 2016 76.328 76.638 76.637 76.769

Nominale ontwikkeling
Loon en prijsindexering 2017 540 540 540 540

Autonome en externe ontwikkelingen
Loon en prijsbijstelling BDUR conform decembercirculaire 2015 66 66 66 66
Afopraak zorgverzekeraars -175 -175 -175 -175
Beëindiging efficiencykorting 2014 t/m 2016 Ambulancezorg 128 128 128 128
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem -800 -725 -585 -660
Herijking meegaren investeringsplan 2017-2020 pm pm pm pm
Financieringsresultaat -250 -250 -250 -250
JGZ - Speciaal Onderwijs 85 85 85 85

-946 -871 -731 -806

Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid
Bluswaterdekking pm pm pm pm
Besluit arbeidshygiene (uitrusting) 205 205 205 205
Taakstelling i.v m maatregelen arbeidshygiene -205 -205 -205 -205

0 0 0 0

Kader programmabegroting 2017 75.922 76.307 76.446 76.503

Dekkingsbronnen
Inwonerbijdrage 12.403 12.363 12.363 12.363
Bestuursafopraken 32.963 33.149 33.289 33.214
BDUR 12.610 12.610 12.610 12.610
Zorgverzekeraars 6.814 6.814 6.814 6.814
Productgerelateerde inkomsten 11.899 11.889 11.754 11.754
Overige inkomsten 0 0 0 0
Totaal dekkingsbronnen 76.689 76.825 76.830 76.755

Begrotingssaldo o.b.v. herziening kaders 767 518 384 252

Ten aanzien van de begrotingssaldi is relevant dat bij de programmabegroting 2016 is 
besloten de saldi over de jaren 2016 tot en met 2019 te bestemmen voor een aanpak met als 
doel op de middellange termijn te komen tot tariefsverlagingen voor subsidietaken en 
markttaken bij de GGD
Uitgaande van de voor 2016 doorgevoerde tariefsverlaging wordt verwacht dat daardoor de 
inkomsten met circa € 200.000 tot € 300.000 dalen. Aangezien het traject om de bijbehorende 
efficiencymaatregelen te effectueren nog loopt, is in de eerste jaren compensatie nodig, die 
terugloopt naar nul in 2020. Bij de programmabegroting 2017 zal tegen deze achtergrond een 
concreet voorstel over de bestemming van de voorziene begrotingssaldi worden gedaan.

rf. hu «■ -Ft r. v
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In bijlage 1 is een samenvattend inzicht opgenomen van de kaders uit de 
programmabegroting 2016. Dit als achtergrond informatie over de vertreksituatie van de 
kaderstelling 2017 en verder.

111.2 Nominale ontwikkelingen
De nominale ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende 
cijfers. De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering.
Daarbij is de weging loonindexering 67%, en prijsindexering 33%.
De nominale ontwikkeling 2017 bedraagt 1,22% op basis van de thans bekende gegevens. 
Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 540.000.

Prijsindexering 0,05%
Op basis van de korte termijnraming december 2015 CBS zal het IMOC cijfer naar beneden 
bijgesteld worden met 0,95% voor de jaren 2013 t/m 2016. De prijsindexering 2017 is 
voorlopig geraamd op 1%. Waarmee de ontwikkeling voor 2017 nagenoeg nihil zal zijn.

Loonindexering 1,79%
Bij de programmabegroting 2016 is de loonindexering voor 2016 geraamd op 1%. Op basis 
van salarisberekening 2016 is de stijging 2,31% als gevolg van stijging sociale lasten, 
pensioenlasten en de eenmalige uitkering. De structurele doorwerking bedraagt 1,79%, op 
basis waarvan een correctie benodigd is van 0,79%.
De loonontwikkeling 2017 wordt voorlopig geraamd op 1%. Hiermee is de loonindexering 
2017 naar venwachting in totaal 1,79%.

Effect op nominale ontwikkeling 2016
Door het bestuur is vastgesteld dat in het geval de nominale ontwikkeling van het lopende jaar 
binnen een bandbreedte blijft van 1%, er niet wordt overgegaan tot bijstelling in dat jaar.
De bijstelling in de loon- en prijsindexering voor 2016 bedraagt 0,56%, hetgeen derhalve niet 
leidt tot bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2016.

111.3 Autonome en externe ontwikkelingen

Aanpassing voorschot FLO-bijdrage gemeente Haarlem (programma Brandweerzorg)
De kosten van FLO voor rekening van de gemeente Haarlem nemen in de loop van de jaren 
af. Een actuele berekening heeft geleid tot aanpassing van de bevoorschotting hiervoor via de 
bestuursafspraak van Haarlem.

JGZ Speciaal onderwijs (programma Jeugdgezondheidszorg)
Met de gemeente Haarlem was een subsidieafspraak voor werkzaamheden, die JGZ 
professionals uitvoeren in het speciaal onderwijs. Naar nu is gebleken valt deze taak in het 
Landelijk professioneel kader (basistakenpakket JGZ). Derhalve dienen de uitgaven hiervoor 
van € 85.000 structureel te worden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage.

Afspraak zorgverzekeraars (programma Ambulancezorg)
De afspraken over de paraatheid hebben geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de 
bekostiging door de zorgverzekeraars. Voor 2017 gaat het om € 175.000, hetgeen wordt 
opgevangen binnen de exploitatie van de Ambulancezorg.

Ambulancezorg efficiencykorting 2014 t/m 2016 (programma Ambulancezorg)
Op basis van het tot en met 2015 vigerende bekostigingsmodel is een efficiencykorting 
doorgevoerd voor de jaren 2014 tot en met 2016. Vanaf 2017 vervalt deze korting. Dit heeft 
een gunstig effect op de exploitatie van de Ambulancezorg tot een bedrag van € 128.000.

2016-0027600; bijlage bij 2016-0027601
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BDUR (programma Financiële middelen)
In de decembercirculaire 2015 is de hoogte van de BDUR bijgesteld door toekenning van 
compensatie voor nominale ontwikkelingen. De hiermee samenhangende € 66.000 is 
benodigd om de budgetten voor uitgaven die opgebracht worden uit de BDUR op peil te 
houden.

Meerjaren in vesteringsplan (MJIP)
In de komende maanden zal ten behoeve van de programmabegroting 2017 het MJIP worden 
geactualiseerd. Terugkijkend naar de afgelopen zes jaar is bij de presentatie van de 
successievelijke begrotingen het beeld ontstaan dat binnen redelijke termijn de uitvoering van 
het investeringsprogramma in lijn zou komen met de planning, wat zou betekenen dat de 
onderuitputting van begrote kapitaallasten zou eindigen. Klaarblijkelijk spelen er enkele 
factoren waardoor deze verwachtingen niet bewaarheid zijn geworden.
Een aspect hierin is het ‘tijdslek’ tussen de beschikbaarstelling van kredieten (basis begroting) 
en de feitelijke realisatie (basis rekening). Bij de actualisatie van het MJIP 2017 - 2020 zal 
specifiek aandacht worden besteed aan de achtergronden van de hogere dan in de 
onderscheidenlijke begrotingen veronderstelde onderuitputting van de kapitaallasten.

Onderdeel van de actualisatie zal zijn de verwerking van de besluitvorming over de 
arbeidshygiëne en de centrale ademluchtwerkplaats. Besloten is dat de extra investeringen in 
uitrukkleding en apparatuur in de bestaande begrotingskaders zullen worden ingepast.

Voorts zal, in verband met de geplande investering in nieuwe activa, met een andere 
levensduur dan in de vigerende afschrijvingstabel worden gewerkt. Bij de 
programmabegroting wordt een voorstel voor herziening van deze afschrijvingstabel gedaan.

Financieringsresultaat (programma Financiële middelen)
De laatste jaren is de te betalen rente op opgenomen leningen teruggelopen. In de afgelopen 
twee jaar profiteert de VRK daarvan doordat tot herfinanciering moest worden gekomen. De 
hierdoor ontstane lagere rentelast maakte het mogelijk om met ingang van het begrotingsjaar 
2016 de interne rekenrente te verlagen van 5 naar 3,75%.
De lagere rentekosten resulteren in een voordeel ten opzichte van de begroting van € 250.000 
structureel. Dit bedrag is in deze uitgangspuntennotitie verwerkt, met als gevolg dat het 
verwachte voordelig begrotingssaldo is toegenomen.

III.4 Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid 

Bluswaterdekking (programma Brandweerzorg)
Voor het Algemeen Bestuur staat voorop dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
bluswatervoorzieningen in hun gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het 
oplossen van knelpunten in de bluswaterdekking in de regio te kiezen voor een regionale 
oplossing in de vorm van een gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. De 
keuze voor deze oplossing is mede ingegeven door het feit dat de investeringen, die de 
brandweer daarvoor moet doen, lager zijn dan de kosten wanneer iedere gemeente zelf de 
bluswatervoorziening verbetert.
De aan deze investering verbonden structurele kosten (aanschaf/onderhoud/vergoeding 
vrijwilligers) zijn niet voorzien in de begroting. Bij de nadere (financiële) uitwerking zullen de 
onderliggende verantwoordelijkheden van gemeenten worden betrokken.

Arbeidshygiëne (programma Brandweerzorg)
De brandweer dient in het kader van de regelgeving omtrent arbeidshygiëne een aantal 
investeringen (kleding, apparatuur, gebouwen en installaties) te doen voor de bescherming 
van de gezondheid van haar personeel. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2015 
ingestemd met een krediet van € 810.000 voor de aanschaf van kleding en apparatuur voor
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de personele arbeidshygiëne. De kapitaallasten van deze investeringen worden binnen de 
bestaande begrotingskaders verwerkt.
Naar de noodzakelijke investeringen voor arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en 
installaties wordt in 2016 nader onderzoek gedaan; de VRK bereidt besluitvorming voor op 
basis van een gespecificeerde opsomming van de benodigde investeringen, zodat 
aanbesteed kan worden en verrekening met gemeenten kan plaatsvinden.

IV Algemene ontwikkelingen

Brandrisicoprofiel (programma Brandweerzorg)
Brandweer Nederland heeft middels het project RemBrand voorstellen gedaan voor een 
alternatieve benadering van de opkomsttijden van de brandweer, die tot op heden gebaseerd 
zijn op tijdnormen gerelateerd aan objecten. Vanuit het project RemBrand wordt voorgesteld 
gebiedsgericht te gaan werken op basis van een actueel en dynamisch brandrisicoprofiel.
Een actueel brandrisicoprofiel zal een beter beeld geven van het brandveiligheidsniveau in de 
regio en van invloed kunnen zijn op de inrichting van de brandweerzorg. Mogelijke risico’s 
worden beter inzichtelijk gemaakt dan nu het geval is en er zal toegewerkt moeten worden 
naar het realiseren van gebiedsgerichte opkomsttijden. Ook wordt vanuit RemBrand 
geadviseerd om de rol van gemeenten te versterken bij het bijeenbrengen van facetbeleid 
middels een gemeentelijke regisseur brandveiligheid. Wat de eventuele (bestuurlijke) 
consequenties daarvan zijn is op dit moment nog niet te voorzien.

Omgevingswet (programma Openbare gezondheidszorg en programma Brandweerzorg)
Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer en naar verwachting 
treedt deze in 2018 in werking. De wet heeft zonder meer consequenties voor de 
taakopdracht aan Brandweer en GGD. Onderzoek loopt hoe de Brandweer zich tot het nieuwe 
wetgevingsregime verhoudt en wat de wet betekent voor de rol van de GGD bij het geven van 
gezondheidsadvies.

Antibacteriële resistentie (programma Openbare Gezondheidszorg)
Een wereldwijd probleem is de toename van de antibacteriële resistentie (ABR). Het 
verontrustende beeld is niet ondenkbaar dat bestaande antibiotica niet meer werkzaam zijn bij 
de behandeling van bacteriële infectieziekten en deze infectieziekten levensbedreigend 
worden. Het terughoudend en doeltreffend voorschrijven van antibiotica kan een belangrijke 
stap zijn om hierin een kentering te laten plaatsvinden. Misschien nog wel belangrijker is de 
preventieve aanpak om verspreiding van infecties tegen te gaan. Dat kan door goede 
voorlichting aan burgers, maar vooral ook door zorginstellingen te helpen om de noodzakelijke 
hygiëne op een nog hoger plan te brengen. Samenwerking tussen de GGD-disciplines 
infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg is daarbij van cruciaal belang.

Het Nieuwe toezicht/wijziging Wet Kinderopvang (programma Openbare Gezondheidszorg) 
Het Nieuwe Toezicht kinderopvang, dat naar verwachting per 2017 ingaat, moet 
toezichthouders van de GGD meer ruimte geven voor maatwerk en differentiatie. Er moet 
meer ruimte ontstaan voor onderscheid in kwaliteit, meer ruimte voor een professioneel 
oordeel over kwaliteit en een focus op kwalitatief goede opvang in de dagelijkse praktijk. Dat 
vraagt dat de organisatie hierop dient te worden uitgelijnd.

Verwarde personen: regionale aanpak vroegsignalering (programma Openbare 
Gezondheidszorg)
De bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg heeft opdracht 
verstrekt om toe te werken naar een regionale aanpak vroegsignalering, zoals ook van 
toepassing is in Noord-Holland Noord. In goed overleg met alle betrokken ketenpartners vindt 
overleg plaats hoe dat in Kennemerland vorm en inhoud kan krijgen.
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Alles met de bedoeling een structurele en integrale aanpak op het grensvlak van zorg en 
veiligheid bij de problematiek rond opvang, zorg en ondersteuning voor de betreffende 
doelgroep te realiseren.

JGZ in het sociale domein (programma Jeugdgezondheidszorg)
Jeugdartsen en verpleegkundigen werken samen met het zorgveld voor jeugdigen. Met het in 
werking treden van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 is de overheveling van de 
jeugdhulp naar de gemeenten geregeld. Van belang is professionals van JGZ intensiever 
gaan samenwerken met collega’s in het zorgveld en goed zichtbaar zijn in de wijk. Initiatieven 
hiertoe worden genomen, waarbij verbinding en zichtbaarheid het achterliggende doel is.

Innovatie JGZ (programma Jeugdgezondheidszorg)
GGD GHOR Nederland initieert diverse projecten en pilots met als doel de Publieke 
Gezondheid te innoveren en de laten aansluiten bij toekomstige wensen en verwachtingen. 
Een van deze pilots betreft ‘De Jeugdgezondheidszorg 2030’. Deze pilot heeft als doelstelling 
het proefdraaien met andere, effectievere vormen en meer op de toekomst toegesneden 
jeugdgezondheidszorg. GGD Kennemerland neemt actief deel aan deze pilot.

V Nieuwe risico’s (ten opzichte van programmabegroting 2016)

Herziening FLO overgangsrecht (programma Brandweerzorg)
Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over 
het FLO overgangsrecht. Aanleiding daarvoor waren knelpunten in de regeling van het FLO 
overgangsrecht als gevolg van verschillende landelijke ontwikkelingen. De knelpunten zijn 
onder andere de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van 
de fiscale ruimte voor de storting van extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum 
van de AOW.
De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht zijn op dit moment nog niet 
afgerond en ook is er nog geen zicht op een akkoord. Wat eventueel consequenties daarvan 
zijn is op dit moment nog niet te voorzien.

Landelijke Meldkamer Organisatie (programma Multidisciplinaire Opschaling)
De vorming van en transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) verloopt anders 
dan eerder in beeld gebracht. Eind 2015 heeft een zogenoemde gateway review plaats 
gevonden, waarbij een heroriëntatie is uitgevoerd op het te doorlopen traject. Uitkomst 
daarvan is dat de verantwoordelijkheid voor de transitie en de vorming van de nieuwe 
meldkamer voorlopig bij de veiligheidsregio’s blijft. Ook is duidelijk dat de vorming van de 
LMO een bestuurlijk en organisatorisch complex proces is. Het verloop laat zich moeilijk 
voorspellen en draagt risico’s met zich mee op gebied van met name personeel, financiën en 
huisvesting.

De huidige planning is erop gericht dat medio 2018 de nieuwe meldkamer Noord-Holland 
fysiek vormgegeven (“samenwonen”) zal zijn. Vooruitlopend daarop zal zo mogelijk op 
onderdelen (met name ICT) geanticipeerd worden op het samenwonen. De fase van 
‘samenwerken’, waarin in oplopende mate synergievoordelen zich zullen voordoen, start in 
2016 en zal doorlopen tot na het moment van samenwonen.
Vanuit het Transitie akkoord zal vanaf 2015 stapsgewijs bezuinigd worden tot een totaal van 
€ 50 miljoen. Door de heroriëntatie en vertraging is deze bezuiniging nog niet geëffectueerd.

Vennootschapsbelasting (programma Financiële middelen)
Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting ook van toepassing op 
overheidsondernemingen. Momenteel wordt op landelijk niveau met het BBO (Bureau 
Belastingplicht Overheidsondernemingen) overlegd of voor de Ambulancezorg een vrijstelling 
van toepassing is. Voorts is er vanuit de landelijke samenwerking Veiligheidsregio’s overleg
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met de fiscus om te komen tot een gezamenlijk model en afspraken voor alle inhoudelijke 
componenten van de aangifte Vennootschapsbelasting. Ook de GGD’en werken op dit 
dossier landelijk samen. De resultaten hiervan moeten worden afgewacht.

VI Project Vernieuwing programmabegroting 2017 en vernieuwing 
BBV

Project Vernieuwing programmabegroting 2017
Eind 2015 is gestart met het project Vernieuwing Programmabegroting 2017. Doel is een 
(digitaal) toegankelijke en begrijpelijke programmabegroting te realiseren, hetgeen aansluit bij 
de wens die de afgelopen periode door een aantal gemeenten is uitgesproken.
Het project kent twee fasen. De eerste fase richt zich op inhoudelijke verbetering en het mee 
in kaart brengen van het maatschappelijk rendement.
De tweede fase richt zich op digitale toegankelijkheid van de begroting 
De programmabegroting zal na definitieve bestuurlijke besluitvorming in juli 2016 digitaal op 
internet beschikbaar zijn.
De belangrijkste veranderingen op een rij:
- Er wordt meer samenhang aangebracht tussen hetgeen de VRK voor de gemeenten doet 

en wat de maatschappij daarvan merkt (maatschappelijk rendement d.m.v. doelenboom).
- De programmabegroting is toegankelijker, beter herkenbaar en begrijpelijker.
- De programmabegroting wordt digitaal toegankelijk voor zowel burger als bestuur.

De programmabegroting voldoet aan wettelijke eisen, waarbij de aangekondigde vernieuwing 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt meegenomen.
Na afronding van het project Vernieuwing Programmabegroting wordt de verbetering van het 
jaarverslag ter hand genomen.

Vernieuwing BBV ter bevordering van de interne sturing
Onderdeel van het Project Vernieuwing Programmabegroting is de implementatie van het 
vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van het begrotingsjaar 
2017 van kracht wordt. Doel is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële 
gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies, gemeenten en ook veiligheidsregio’s 
op basis van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden 
om op deze punten te kunnen vergelijken.
De wijzigingen richten zich o.a. op:

De komst van uniforme taakvelden, waarmee betrouwbare informatie voor interne sturing 
en externe vergelijkbaarheid beschikbaar komt.

- De introductie van landelijk vastgestelde beleidsindicatoren, waardoor beter kan worden 
gestuurd op de effecten van beleid.

- Er ontstaat meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de 
geformuleerde beleidsdoelstellingen.

- Er wordt beter inzicht gerealiseerd in de kosten van overhead en er komt een 
eenvoudigere wijze van toerekening van kosten en rentelasten.

Ten aanzien van de laatst genoemde wijziging over de overhead schrijft het vernieuwde BBV 
voor dat er een apart overzicht moet worden opgenomen met de baten en lasten van de 
overhead. Gevolg daarvan is dat in de programma’s dan alleen de baten en lasten hoeven te 
worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
Met het opnemen van dit overzicht in de programmabegroting is het niet langer nodig om de 
overheadkosten aan taken en activiteiten toe te rekenen. Programma’s bevatten dan niet 
langer de integrale kostprijs van producten en activiteiten.
De kosten voor overhead worden in de programmabegroting transparant en afzonderlijk 
weergegeven, echter de gebruikelijke gemeentelijke bijdrage per programma blijft voorlopig
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ongewijzigd, omdat het in dit stadium nog niet mogelijk is om nu een beeld te vormen hoe 
gemeenten hiermee t.a.v. de gemeenschappelijke regelingen wensen om te gaan.
Ten slotte wordt voor het realiseren van een betere aansluiting op de uniforme taakvelden het 
programma publieke gezondheid gesplitst in de twee programma’s: openbare 
gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.

Bijlage 1: begrotingskaders 2016 - 2019 programmabegroting 2016

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019

Programmabegroting 2016 78.638 78.638 78.638 78.638
Mutatie productgerelateerde inkomsten -34 -44 -179

Notitie efficiencymogelijkheden 2015-2018:
Efficiencymaatregelen -1.725 -2.675 -2.875 -2.875
Autonome ontwikkeling 327 428 488 488
Intensivering voor een toekomstbestendige VRK 874 819 1.030 1.030
Beschikbaar in begroting voor intensivering -246 -246 -246 -246

Meerjaren investeringsplan 2016-2020 -872 -602 -353 -219

Kader programmabegroting 2016 76.996 76.328 76.638 76.637

Dekkingsbronnen
Inwonerbijdrage 12.642 12.308 12.314 12.314
Bestuursafspraken 33.794 33.272 33.383 33.383
BDUR 12.544 12.544 12.544 12.544
Zorgverzekeraars 6.861 6.861 6.861 6.861
Productgerelateerde inkomsten 11.933 11.899 11.889 11.754
Overige inkomsten 94 46 0 0
Totaal dekkingsbronnen 77.868 76.930 76.991 76.856

Begrotingssaldo 872 602 353 219

&=s
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