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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

VRH 

  Datum 

vergadering 

16-10-2019 

  Agendapunt 7 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Ernie Gabel 

Onderwerp Bestuurlijke marap 

Doel Ter vaststelling 

Aanleiding In de Financiële verordening van de VRH is vastgelegd dat het 

bestuur jaarlijks – voor 31 oktober van het lopende begrotingsjaar – 

door middel van een bestuurlijke halfjaarrapportage wordt 

geïnformeerd over de realisatie t.o.v. de begroting.  

 

Om de prognose te verbeteren is voorliggende bestuurlijke marap – 

net zoals vorig jaar – gebaseerd op de cijfers t/m augustus (in plaats 

van op halfjaar-cijfers). 

Samenvatting De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het 

verwachte financiële resultaat 2019, de risico’s en het weerstands-

vermogen en investeringen.  

 

Financieel resultaat 

Over geheel 2019 wordt een voordelig resultaat verwacht van  

€ 3,9 mln.  

 

Dit verwachte positieve resultaat komt voor een groot deel voort uit 

het incidentele voordeel op de gezamenlijke beheerkosten van de 

meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden. Bestuurlijk is 

overeengekomen dit incidentele voordeel (van in totaal € 1,2 mln.) 

te verdelen ten gunste van de Veiligheidsregio Haaglanden. Dit 

voordeel is incidenteel van aard omdat naar verwachting* per 1 

januari 2020 het regionale beheer van de meldkamer wordt 

overgedragen aan de Nationale Politie. Het overdrachtsdocument 

hiervoor is in voorbereiding en wordt nog ter besluitvorming 

voorgelegd.  

* het wetgevingstraject hiervoor is nog niet afgerond 

 

Een groot deel van de VRH-begroting beslaat personele lasten. Dit 

betekent dat vacatures die niet of pas laat in het jaar worden 

ingevuld, als incidenteel voordeel doorwerken in het resultaat  

(€ 1,2 mln.). De eerder gepresenteerde uitdagingen als het gaat 

om duurzaam personeelsbeleid (AB-VRH d.d. 29 mei 2019) liggen 

hieraan ten grondslag. Daarnaast is er ten opzichte van vorig jaar 

minder inhuur geweest. 

 

Het resterende deel van het verwachte resultaat betreft een 

voordeel (€ 1,5 mln.) op overige posten, met vooral incidentele 

oorzaken. Het betreft incidentele posten zoals: 

 de verkoop van vervangen voertuigen (€ 0,2 mln).  
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 bijdrage RAV voor te realiseren capaciteitsuitbreiding GnkM 

(€ 0,2 mln). 

 deels niet bestede budget voor opleiden en oefenen bij de 

brandweer vanwege een knelpunt met de 

instructiecapaciteit (€ 0,3 mln). 

 dit jaar niet benodigde post onvoorzien (€ 0,2 mln). 

Risico’s 

De bekende risico’s zijn onveranderd in de marap opgenomen. De 

algemene reserve van € 1.406.000 is toereikend om de risico’s te 

dekken. Het weerstandsvermogen is voldoende. Zie verder blz. 11. 

 

Investeringen  

In het meest recente investeringsplan jaarschijf 2019 staat 

€ 2.553.000 aan geplande investeringen. Tot en met augustus is de 

helft van de investeringen gerealiseerd. De verwachting is dat eind 

2019 ruim 80% zal zijn gerealiseerd. De grootste vervangingen 

omvatten interventiekleding, communicatieapparatuur en 

instandhoudingsinvesteringen gebouwen. Voor de financiering is 

nog geen lening aangetrokken. Zie verder blz 13.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de marap vast te stellen. 

Financiële consequenties - 

Personele consequenties 

  

- 

Overige consequenties - 
 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

- 

Communicatie - 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
- Directie Overleg 

- Controllers 
gemeenten 
 

- DB-VRH 

Wanneer? 

 
- 18 september 2019 
- Via mail 

 

 
- 2 okt 2019 

Uitkomst?  

 

- Akkoord  

- Ter kennisname; 

geen 

opmerkingen. 

- Na enkele 

verduidelijkingen, 

doorgeleiding 

naar AB 

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 
- AB-VRH  

Wanneer? 

 
- 16 oktober 

Doel 

 

- Ter vaststelling 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter kennisname 

Wanneer? 

Na Directie Overleg 
 

Fatale datum De marap moet in oktober in het AB worden behandeld. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

Typ tekst 

 

 


