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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 14-10-2020 

  Agendapunt 4 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Ernie Gabel /  

Bart Yedema 

Onderwerp Bestuurlijke marap 

Doel Ter vaststelling 

Aanleiding Dit is de bestuurlijke Marap over 2020 van de VRH. Deze marap is 
gebaseerd op de cijfers t/m augustus.  
 
De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte 
financiële resultaat 2020, de risico’s en weerstandsvermogen, 
investeringen en financiering. 

Samenvatting Verwacht financieel resultaat € 3,2 mln positief 
Het over 2020 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 3,2 mln. Het 
resultaat over 2020 is sterk beïnvloed door de uitbraak van het 
Coronavirus (COVID-19). In eerste instantie bestond grote onzekerheid in 
hoeverre de VRH als gevolg van de uitbraak geconfronteerd zou worden 
met aanzienlijke meerkosten. Uit deze rapportage over het eerste 8 
maanden van 2020 blijkt dat deze meerkosten relatief beperkt zijn 

gebleven. 
 
Een half jaar na het uitbreken van de coronacrisis is er ook meer zicht 

gekomen op de financiële gevolgen. Dit neemt niet weg dat de situatie 
uitzonderlijk blijft en dat er daarom sprake is van een grotere marge in de 
resultaatprognose over 2020.   

 
Kosten vanwege Corona € 0,2 mln nadelig 
Inmiddels zijn de financiële meerkosten als gevolg van de uitbraak voor 
specifiek de VRH relatief beperkt. Het gaat om naar verwachting € 0,1 mln 
voor de kosten gerelateerd aan de bestrijding (communicatie en distributie 
van beschermingsmiddelen) en om € 0,1 mln aan kosten voor de interne 
bedrijfsvoering (voorzieningen voor thuiswerken en hygiëne maatregelen). 

Daarbij is het ziekteverzuim binnen de VRH niet gestegen.   
 
Stagnatie opleiden en oefenen € 1,2 mln voordelig 
Als gevolg van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn 
diverse activiteiten in het kader van opleiden en oefenen tijdelijk 
stopgezet. Dit heeft geleid tot een voordelig resultaat van € 1,2 mln. 
Inmiddels zijn als alternatief o.a. online-mogelijkheden ontwikkeld en 

ingezet. In hoeverre en wanneer de reguliere activiteiten kunnen worden 
hervat is onzeker. De VRH volgt hiervoor de richtlijnen. In dit kader is te 
zien dat de prestatie-indicatoren voor geoefendheid voor de hele VRH 
onder de norm zijn. Komend jaar zal hiervoor een inhaalslag worden 
gemaakt zodat het zorgniveau blijvend kan worden gegarandeerd. 
 

Vacatureruimte € 1,0 mln voordelig 
Eind 2019 was sprake van een nagenoeg volledige bezetting. Het tijdelijk 
niet opleiden heeft echter impact op de personele bezetting. Van de totale 
formatie is op dit moment ongeveer 38 fte onbezet. Een belangrijke 
verklaring hiervoor is het tijdelijk onderbreken van de selectie van de klas 
manschappen door de coronacrisis. Daarnaast heeft de uitbraak van 
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corona ook impact gehad op de invulling van vacatures. Verder geldt dat 

de arbeidsmarkt vooralsnog krap blijft. Op basis van de uitstroom van de 
afgelopen maanden in 2020 is al zichtbaar dat deze 20% hoger ligt dan in 
2019 waardoor er ook meer vacatures zijn ontstaan. Naar verwachting 

leiden deze ontwikkelingen tot een voordelig resultaat van € 1,0 mln.  
 
LMS ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 € 0,6 mln voordelig 
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari overgedragen aan de LMS. 
De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en ICT) is 
voor € 1,3 mln overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in 
dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 – 2022 zal de LMS 

het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen 
ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de 
meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd. 
Noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het organiseren van de 
calamiteitencoördinator (Caco) en de aansluitingen op het openbaar 
brandmeldsysteem (OMS).  
 

Overige 
Tot slot is er sprake van diverse kleinere verschillen (€ 0,4 mln) en de niet 
benodigde post onvoorzien van € 0,2 mln.  
Deze worden zoveel mogelijk toegelicht bij de resultaten per product 
(hoofdstuk 3).  
 

Risico’s 
Er is geen sprake van nieuwe risico’s. Het weerstandsvermogen is 
voldoende (zie hoofdstuk 4). 
 
Investeringen 
De verwachting is dat circa 65 % van de investeringen zal zijn 
gerealiseerd. Het betreft vooral repressieve voertuigen en 

gebouwinstallaties. Belangrijkste reden voor het achterblijven van de 
investeringen is de vertraging van de landelijke aanbesteding van het 
grootschalige watertransport (zie hoofdstuk 5). 

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 

COVID-19: verantwoordingsdocument plaatsvervangend voorzitter (22 
juni 2020); hierin is een eerste inzicht in de kosten gegeven. 

 

Communicatie - 

 
 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
Directie VRH 
 

 
 
DB-VRH 

Wanneer? 

 
16-09-2020 
 

 
 
30-09-2020 

Uitkomst?  

 
Voorlopig vaststellen 
en doorgeleiden naar 

DB 
 
Doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Controllers gemeenten 

Wanneer? 
 
Via mail 

Doel 
 
Ter kennisname 
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OR Moet dit stuk naar 

de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter kennisname 

Wanneer? 

Typ tekst 
 

Fatale datum  

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 
☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


