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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum 
vergadering 

21-10-2022 

  Agendapunt 4 

  Indiener Directie 

  Steller Ernie Gabel/Bart Yedema 

Onderwerp Bestuurlijke marap 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding Dit is de bestuurlijke Marap over 2022 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 2022, de risico’s en weerstandsvermogen, 
investeringen en financiering. 

Samenvatting Verwacht financieel resultaat € 3,9 mln positief 
Het over 2022 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 3,9 mln. Dit is 
gelijk aan 3,8% van de begroting. In de prognose voor het resultaat zit een 
aantal noemenswaardige onzekerheden.  
 
Het herstel van de economie na corona, in combinatie met de (economische) 
effecten van de geopolitieke ontwikkelingen, hebben tot gevolg dat de markt 

moeilijk aan de vraag naar materialen of dienstverlening kan voldoen. 
Hierdoor vertragen projecten en reguliere activiteiten. Als de levering wel 
mogelijk is, kost dit vaak meer dan in het verleden.  
Ook is nog geen inzicht in de mogelijke impact van de COVID-pandemie voor 
het najaar 2022. Vooralsnog hebben in 2022 veel activiteiten op het vlak 
van opleiden en oefenen doorgang kunnen vinden. Een nieuwe uitbraak kan 

alsnog van invloed zijn op de geplande activiteiten en daarmee de uitgaven.  
 
Vooralsnog is de inschatting dat een aantal projecten en activiteiten 
vertraagd zullen zijn. De directie adviseert de financiering van deze 
projecten en activiteiten te borgen door een reserve uit het mogelijke 
voordelige resultaat te vormen.   
 

Vermeldenswaardig is dat het Rijk de veiligheidsregio’s heeft gevraagd om 
als voorportaal voor de financiële afhandeling van de Oekraïne-crisis te 
fungeren. Dat houdt in dat bij het product gemeentelijke crisisbeheersing, 

zowel de uitgaven van gemeenten, GGD en veiligheidsregio voor in totaal 
€ 4,4 mln., als de inkomsten vanuit het Rijk voor in totaal € 4,4 mln. 
zichtbaar zijn. De kosten van het coördinatiepunt De Broodfabriek voor de 
eerste primaire aanmelding en spreiding van Oekraïense vluchtelingen 

maken hiervan onderdeel uit. Vanwege de crisissituatie zijn niet alle uitgaven 
gedaan conform de reguliere aanbestedingsregels. Vooralsnog is het 
uitgangspunt dat het Rijk de kosten volledig zal vergoeden. 
 
Het verwachte resultaat wordt in hoofdlijn veroorzaakt door het volgende. 
  

Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening  € 1,9 mln voordelig 
Hierboven is al aangestipt dat het steeds moeilijker wordt om op tijd 
kwalitatief goede diensten en producten te verkrijgen. De projecten die in 
2022 zijn of worden opgestart, worden hierdoor vertraagd. Naast de eerder 
genoemde inhaalvraag na de coronatijd waarbij de vraag groter is, speelt bij 
de leveranciers de arbeidsmarktproblematiek, waardoor het aanbod beperkt 
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wordt. Bijvoorbeeld bij diensten op het gebied van personeelsontwikkeling 
en ICT is dit te merken. 
 
Energie € 0,7 mln voordelig 

Het budget voor energie is in 2022 trendmatig aangepast aan de gestegen 
markttarieven. Voor 2022 heeft de VRH nog grotendeels gebruik kunnen 
maken van eerder overeengekomen vaste prijzen met een incidenteel 
voordeel tot gevolg. Dat gaat in de loop van 2023 veranderen en het is 
onzeker wat de energieprijzen gaan doen. Prijsstijgingen worden overigens 
in overeenstemming met de kaderbrief van de gemeenten via de CPB-
trendsystematiek in de VRH begroting verwerkt. 

 
LMS ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 € 0,5 mln voordelig 
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de 
LMS. De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en 
ICT) zijn overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in dienst of 

gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 – 2022 geeft de LMS het beheer 
van de meldkamer verder gestalte. In die periode zullen ook de rafelranden 

van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de 
partners worden geoptimaliseerd. Eén van die rafelranden is de kostprijs die 
de LMS voor de opschalingsruimten bij de VRH in rekening gaat brengen. 
Voor de huidige situatie is daar helderheid over verkregen. Ook is in 2022 
gestart met de overgang naar het LMS-platform en de voorbereiding van de 
herinrichting van de meldkamer-etages van de Yp. De VRH heeft middelen 

gereserveerd voor de toekomstige situatie. 
 
Opleiden en oefenen  € 0,2 mln voordelig  
In 2022 zijn de opleidingen voor nieuwe manschappen volledig hervat. In 
het voorjaar is de klas ‘2022’ gestart en in het najaar start de klas 2022-2. 
Doordat er een inhaalvraag bij oefencentra en andere leveranciers heeft 
plaatsgevonden zijn sommige diensten (opleidingen) niet te verkrijgen. De 

oefenactiviteiten zijn VRH breed doorgegaan.   
 

Vacatureruimte € 0,2 mln voordelig 
Met het volledig starten van voornoemde opleidingsklassen is de 
vacatureruimte in 2022 voor een groot deel ingevuld. Op dit moment zijn er 
voor de gehele VRH nog maar weinig vacatures.  Per afdeling is dat beeld 
minder eenduidig.  De VRH ervaart in toenemende mate de krapte op de 

arbeidsmarkt in specifieke functies. Specialistische vacatures zijn zeer 
moeilijk te vervullen. De impact op bijvoorbeeld het invullen van 
piketfuncties is groot. Waar nodig is capaciteit ingehuurd.  
 
Daarnaast is er sprake van diverse kleinere verschillen (per saldo € 0,2 mln 
voordelig) 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 74 % van de investeringen zal zijn 
gerealiseerd. Het betreft vooral repressieve voertuigen en 
gebouwinstallaties. Voor de financiering is nog geen lening aangetrokken 
(zie hoofdstuk 5). 
 

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het AB wordt voorgesteld de marap vast te stellen.  

Financiële consequenties De directie adviseert het bestuur bij vaststelling van de jaarrekening 2022 
(AB april 2023) een reserve te vormen.   

Personele consequenties -  
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Overige consequenties -  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

- 
 

Communicatie - 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
Directie overleg 
 
Dagelijks bestuur 

Wanneer? 

 
28-09-2022 
 
07-10-2022 

Uitkomst?  

 
Ambtelijke vaststelling 
 
Akkoord; bij daadwerkelijke 
besluitvorming over 
voorstel reserve op 
hoofdlijnen inzichtelijk 

maken om welke projecten 

het gaat. 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Controllers gemeenten 
 

AB 

Wanneer? 
 
Via mail 
 

21-10-2022 

Doel 
 
Ter kennisname 
 

Ter vaststelling 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname 

Wanneer? 
Na behandeling in bestuur 

 

Fatale datum  

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 
☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 

vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


