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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 College / registratienr.:  

1 juli 2014 

R.M. Verhoef 

0224 – 210 364 

jaarstukken 2013 Veiligheidsregio 

Sociaal Domein 

14.109537 

 

 

Samenvatting 

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN legt het dagelijks 

bestuur van de Veiligheidsregio NHN elk begrotingsjaar verantwoording af  over het gevoerde beleid 

onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. 

Dit wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden zodat zij hun zienswijze 

kenbaar kunnen maken. Zodra de gemeenteraden met de Jaarstukken 2013 Veilgiheidsregio NHN 

akkoord zijn gegaan, kunnen de jaarstukken 2013  in het algemeen bestuur van de veilgiheidsregio 

NHN worden vastgesteld. 

 

 

Voorgesteld besluit 

1. De jaarstukken 2013 van de veiligheidsregio nhn voor kennisgeving aannemen; 

2.  Voor te stellen de resultaatbestemming als volgt aan te passen: 

-  de kosten ambulancezorg ad € 182.000 voor € 93.000 te onttrekken uit de reserve 

aanvaardbare kosten ambulancezorg en het restant te onttrekken uit de algemene 

reserve van de veiligheidsregio NHN; 

- de kosten voor overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten € 511.000 te 

onttrekken uit de algemene reserve; 

-  toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000 

3.  Niet instemmen om tijdelijk de grens van 2,5% als maximale omvang van de algemene 

reserve op te rekken en hieruit de bezuinigingstaakstelling 2014 te dekken; 

4. Na besluitvorming het college de veiligheidsregio hiervan op de hoogte te laten brengen. 

 

Financiële gevolgen 

Wanneer wordt ingestemd met het hierboven voorgestelde besluit dan zullen er voor de gemeente 

Schagen geen extra financiële consequenties uit voort vloeien. Wanneer wordt besloten om toch de 

kosten van overgenomen materiaal door te berekenen aan de leverende gemeenten, dan zal dit 

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 6 
 

voor de gemeente Schagen een extra last opleveren van € 47.917,-. Wij zullen dan met een passend 

dekkingsvoorstel bij u terugkomen. 

 

Aanleiding 

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN legt het dagelijks 

bestuur van de Veiligheidsregio NHN (hierna: dagelijks bestuur) elk begrotingsjaar verantwoording af 

over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring 

en het accountantsrapport. De gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 12 weken de tijd om 

hun zienswijze kenbaar te maken. Dit conflicteert echter met de wettelijke termijnen van indiening van 

de stukken. De vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli 2014 worden ingediend bij de provincie 

Noord-Holland, het CBS en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het niet tijdig 

indienen van de stukken bij het CBS zal consequenties hebben voor de uitbetaling van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten. Gelet op het zwaarwegende belang heeft de 

Veiligheidsregio NHN besloten om de vaststelling van de jaarstukken te agenderen voor de 

vergadering van het algemene bestuur op 4 juli 2014. De resultaatbestemming staat geagendeerd 

voor de vergadering van 3 oktober. De zienswijzen van de gemeenten worden meegenomen bij de 

besluitvorming. De provincie heeft haar goedkeuring gegeven vanwege het zwaarwegende belang 

voor het opsplitsen van de jaarrekening en de resultaatbestemming.  

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 19 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van 

ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met deze Jaarstukken 2013 legt het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio NHN verantwoording af over het gevoerde beleid. In de bijgaande brief van 16 juni 

2014 (zie bijlage van dit advies) zijn de belangrijkste feiten over het boekjaar 2013 samengevat. In de 

bijgaande brief komen de volgende vijf zaken nadrukkelijk aan de orde: 

 

1. Ambitie; 

2. Wat hebben we bereikt; 

3. Wat heeft het gekost;  

4. Resultaatbestemming; 

5. Procedure behandeling jaarstukken.  

 

De Jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio NHN treft u als bijlage bij dit advies aan. 

 

2. Argumenten 

In 2013 heeft de VR NHN verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vindt u per discipline 

een overzicht van de belangrijkste speerpunten en of deze in 2013 behaald zijn. 

 

GHOR 

De GHOR scoort oranje op de meeste speerpunten van 2013.  Alleen de speerpunten Slimme 

planvorming en samenwerking GGD scoren geheel groen.  

 

Ambulancezorg 

In 2013 is het ‘Directe Inzet Ambulance’ systeem (DIA) geïntroduceerd. De uitgiftetijd bij de 

meldkamer is door deze aanpak ongeveer met 40 seconde gedaald.  

Het RBS Care Systeem is niet gerealiseerd in 2013. De eerste testen kunnen in de loop van 2014 

worden uitgevoerd. Het moment van ingebruikname is mede afhankelijk van de (nationale) 

implementatie van een nieuwe versie van het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS).  

 

Veiligheidsbureau 
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Het veiligheidsbureau heeft nagenoeg al haar speerpunten van 2013 behaald. Alleen het speerpunt 

samenwerking met crisispartners is niet geheel behaald. Het samenwerkingsconvenant met de 

spoorbranche is niet afgesloten. De reden hiervoor was het beschikbaar komen van het landelijk 

model in december. Deze zal in de eerste helft van 2014 tot stand komen.  

 

 

Brandweer 

In 2013 zijn de meeste speerpunten behaald. De visie risicobeheersing wordt gebruikt als uitgangspunt 

voor de geregionaliseerde organisatie en is opgenomen in het inrichtingsplan brandweer en RB &CB .  

Voor het leiderschapstraject voor operationeel managers is een projectplan vastgesteld. De 

aanbesteding is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2014 gaan twee pilotgroepen aan het 

leiderschapstraject deelnemen.  

 

Meldkamer 

De meldkamer heeft alle speerpunten voor 2013 behaald.  

In januari 2013 zijn de multi-processen GMK gehercertificeerd. In 2014 wil de gemeenschappelijke 

meldkamer de monodisciplinaire processen van de meldkamer ambulancezorg en brandweerzorg 

hercertificeren. De gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland Noord is als eerste en enige van 

de meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance, brandweer, en 

politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd. Het belang daarvan is voornamelijk dat alle processen zijn 

beschreven en de gebruikte systemen snel kunnen worden geraadpleegd door de medewerkers. 

De gemeenschappelijke meldkamer is de eerste Nederlandse meldkamer die met ProQA Fire gaat 

werken. Vergelijkbaar met het in 2012 ingevoerde ProQA Medical zullen we met dit triage systeem 

ook de brandweer 112 meldingen op een gestandaardiseerde wijze kunnen uitvragen. In maart 2014 

is het systeem operationeel. 

 

3. Financiën 

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar 2013 afgesloten met een negatief 

resultaat van € 508.000 inclusief mutaties van de reserves. Hieronder vindt u een gedetailleerd 

overzicht en toelichting. 

 

   Begroting  Begroting  Rekening  

(bedragen x € 

1.000)  2013  2013  2013  

      na wijz.     

         

Ambulancezorg  0  -281 N -182 N 

         

Brandweer  0      -8 N -360 N 

GHOR   0      -1 N   -30 N 

Meldkamer  0  -162 N   -51 N 

Veiligheidsbureau  0      -7 N  115 V 

   0  -178 N -326 N 

 

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg 

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 182.000 nadelig. De primaire begroting sloot met een 

taakstelling van € 49.000, deze is niet gerealiseerd. De verhoging van het budget NZa en een 

voordeel op de afschrijvingslasten zijn niet voldoende gebleken om de bijstelling van de loonkosten 

(Persoonlijk Levensfase Budget, te laag begrote sociale lasten, indexatie en aanpassing formatie) 

te dekken. 

 

Toelichting financieel resultaat veiligheidsregio 

Bezuinigingstaakstelling veiligheidsregio 

In de begroting 2013 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor een bedrag van € 279.500. 

Deze taakstelling is met de volgende maatregelen in de begroting verwerkt: 
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• Doelmatigheidsmaatregelen 2013 (professionalisering inkooporganisatie) € 50.000 

• Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 (2e fase) € 30.000 

• Minder coördinatie op regionale eenheden € 15.000 

• Investering MDT’s invullen door goedkopere i-pads € 28.000 

• Eén oefenprogramma brandweer voor de hele regio € 60.000 

• Snijden in het werkpakket van de GHOR € 6.500 

• Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 9 naar 6 € 90.000 

De taakstelling is gerealiseerd met uitzondering van de doelmatigheidsmaatregelen 2013 

(professionalisering inkooporganisatie) en het snijden in het werkpakket van de GHOR. 

De professionalisering van de inkooporganisatie heeft beperkt geleid tot in te boeken voordelen. 

Het programma GHOR sluit met een negatief resultaat, de taakstelling wordt daarom als niet 

behaald beschouwd. 

 

Brandweer 

Het programma brandweer sluit zonder het effect van € 511.000 als gevolg van de overname van 

huisvesting en materieel van de gemeenten met een positief saldo van € 151.000. De belangrijkste 

oorzaak hiervan is de opbrengst van verkocht materieel en een voordeel op de afschrijvingslasten. 

 

GHOR 

Het resultaat op het programma GHOR is € 30.000 nadelig. Hogere loonkosten en kosten van 

opleiden en oefenen worden gedeeltelijk gedekt door verrekening met een ketenpartner. De kosten 

van de rampenbestrijdingsorganisatie waren te laag geraamd in de primaire begroting. 

 

Meldkamer 

Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 51.000 wordt voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door hogere personeelslasten (sociale lasten, inhuur derden, ziekteverzuim en kosten 

Persoonlijk Levensfase Budget). De bijstelling van het budget NZa is niet voldoende om de hogere 

lasten te dekken. 

 

Veiligheidsbureau 

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 115.000. Er zijn 

besparingen gerealiseerd op opleiden en oefenen. De kosten voor de 

rampenbestrijdingsorganisatie zijn lager dan begroot door andere prioritering. 

 

Vermogenspositie per 31 december 2013 

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 2.071.000,-, bestaand uit: 

 een algemene reserve van € 938.000,-; 

 een reserve aanvaardbare kosten € 93.000,-; 

 een bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.040.000. 

 

Voorstel resultaatbestemming VR NHN 

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de 

financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de 

gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt om 

het resultaat 2013 als volgt te bestemmen: 

 

Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg         - € 182.000,00     

Toevoegen aan de algemene reserve           €  185.000,00 

De kosten van overgenomen materiaal door te bereken aan de leverende gemeenten       - € 

511.000,00 

 

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond en heeft deze goedgekeurd.  

 

Het advies is om niet akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming. 

 

Voorstel onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg   

Met het onttrekken van een bedrag van € 182.000,- uit de reserve aanvaardbare kosten ontstaat een 

negatieve reserve  van € 89.000.  Conform de BBV- voorschriften zijn negatieve bestemmingsreserves 
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niet toegestaan. In feite zijn het geactiveerde tekorten die aan de creditzijde van de balans worden 

opgenomen. Negatieve bestemmingsreserves passen per definitie niet bij de aard en de boogde 

betekenis van reserves: een spaarpot. Het opnemen van een negatieve bestemmingsreserves leidt 

tot een kunstmatige verhoging van de algemene reserve. Dit is bezwaarlijk voor het inzicht in de 

financiële positie.  

 

De kosten van overgenomen materiaal door te bereken aan de leverende gemeenten        

Daarnaast wordt voorgesteld  om voor een totaalbedrag van € 511.000 aan overgenomen materiaal 

onder de activeringsgrens van € 15.000 door te berekenen aan de leverende gemeente.  Ook met dit 

beslispunt  zijn wij het niet eens. De algemene reserve van 938.00 0 biedt nog voldoende ruimte om dit 

hieruit te dekken. Op basis van de afspraken is ook een algemene reserve van € 434.000 toegestaan, 

zijnde 2,5% van de totale begroting. Voor het tweede jaar wordt nu gevraagd af te wijken van deze 

richtlijn.  

Ons voorstel is dan ook de algemene reserve in  te zetten om de verschillen van de overname op te 

vangen en niet weer af te wijken van de gestelde richtlijn . 

 

Toevoegen aan algemene reserve 

Met de toevoeging aan de reserve  veiligheidsregio kunne wij instemmen. 

 

4. Risico's 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2014 nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 17 september 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling ; 

 

besluit: 

1. De jaarstukken 2013 van de veiligheidsregio nhn voor kennisgeving aannemen; 

2.  Voor te stellen de resultaatbestemming als volgt aan te passen:- de kosten ambulancezorg 

ad € 182.000 voor € 93.000 te onttrekken uit de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg 

en het restant te onttrekken uit de algemene reserve; 

- de kosten voor overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten € 511.000 te 

onttrekken uit de algemene reserve; 

-  toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000 

3.  Niet instemmen om tijdelijk de grens van 2,5% als maximale omvang van de algemene 

reserve op te rekken en hieruit de bezuinigingstaakstelling 2014 te dekken; 

4. Na besluitvorming het college de veiligheidsregio hiervan op de hoogte te laten brengen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


