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Geachte dames en heren, 

Inleiding 
Voor het reces is in de raadscommissie en de raad gesproken over de ontwerp-jaarrekening 2009 
van de Veiligheidsregio Kennemerland in oprichting (VRK i.o.). Hierbij informeren wij u over recente 
ontwikkelingen met betrekking tot deze jaarrekening. 

Extra verlies 
De directie van de VRK i.o. heeft conform de aanbevelingen van de accountant de afgelopen tijd 
prioriteit gegeven aan het op orde krijgen van de financiêle huishouding. Bij de accountantscontrole 
medio juli 2010 is een nieuwe vordering bij de meldkamer aan het licht gekomen, waarmee nog geen 
rekening was gehouden in de jaarrekening 2009. Meer achtergrondinformatie over het nieuwe tekort 
vindt u in bijgesloten brieven van de VRK i.o. en Ernst & Young. 
De extra last bedraagt € 1.175.000,-. Het totale tekort komt daarmee op €5,5 miljoen. In een op 
korte termijn bij elkaar geroepen extra vergadering van het Algemeen Bestuur is een aangepaste 
jaarrekening 2009 vastgesteld. De accountant heeft op 16 september een goedkeurende verklaring 
op deze rekening afgegeven. Het Algemeen Bestuur is van mening dat de VRK i.o. ook voor dit 
nieuwe tekort zelf oplossingen moet zoeken. 

RIjksuitkering 
Door vertraging in de procedure van de jaarrekening 2009 kon de accountantsverklaring niet binnen 
de daarvoor vastgestelde termijn aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
kon worden aangeboden. Het ministerie heeft daarop aan alle deelnemende gemeenten in de VRK 
i.o. meegedeeld de bevoorschotting voor het veiligheidsdeel in de uitkering uit het gemeentefonds op 
te schorten. Deze maatregel is na de goedkeurende verklaring van de accountant ingetrokken. De 
ingehouden bedragen worden alsnog betaald. 

Het leek ons, mede in het licht van perspublicaties, goed u van deze ontwikkelingen op de hoogte te 
stellen. Ter verdere informatie sluiten wij ook de brieven die door andere colleges aan hun raad zijn 
gezonden bij. 

Hoogachtend, 

~
ur .. gem. e .. ester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

d ocosecretaris de ~I:t em ster 

/~ . 
(F. van Eist) .B. ~I:tij 

/~. 

,~ liet gemeentehuis Is por openbaar busvervoor te bero!ken vanuit Haar!em 

(vla HJn 80) en vanuit Arflsiordam (vla !ljn HO on 179) 

Bank Nederlandse Gemeenten 28,50,03.224 
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Onderwerp voortgang mbt jaarverslag 2009 VRK 

Geacht college 

U bent recent geïnformeerd over het feit dat de VRK niet in staat was de zgn. SiSa
verklaring tijdig aan te leveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Dit vanwege het nog ontbreken van een goedkeurende 
accountantsverklaring bij het jaarverslag 2009. Dit heeft voor de regiogemeenten 
consequenties voor de bevoorschotting uit het Gemeentefonds. 

Het algemeen bestuur heeft zich in een extra vergadering op vrijdag 13 augustus 
2010 nader beraden op de gerezen situatie en mogelijke oplossingen. 
Graag informeren we de gemeenten hierbij over het vervolg. 

Zoals ook aan de gemeenteraden is toegelicht is het jaarverslag 2009 op 5 juli 2010 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarbij gold als uitgangspunt de 
toezegging, gedaan door de accountant, dat hiermee de formele belemmering om 
een goedkeurende accountantsverklaring af te geven zou vervallen. De verklaring 
van de accountant kon namelijk pas na de bestuursbesluiten van 5 juli worden 
afgegeven vanwege de zgn. indemniteitsprocedure. 

Bij de controle van de door VRK separaat op te leveren financiële verantwoording 
van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is medio juli door de accountant 
geconstateerd dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 2008 en 2009 een te 
hoog tarief heeft vastgesteld voor de vergoeding van activiteiten door de 
zorgverzekeraars. Gezien de complexiteit van de door NZA gehanteerde 

systematiek voor de tariefstelling was dit niet eerder bekend. 

De volledige inkomsten die uit deze tariefstelling voortvloeien zijn in beide jaren 
als baten verantwoord in de exploitatie van de MKA. 

BLlndweer Kennemerland en GGD Kennemerfand maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligoeidsregio Kennemerland omvat de gemeen
ten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 
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Ten slotte zal een voorstel worden voorbereid voor compensatie van het negatieve 
eigen velmogen. 

Op 27 september 2010 zal het Algemeen Bestuur besluiten kunnen nemen naar 
aanleiding van de gewenste analyses, en kunnen we u nader berichten .. 

Bedrijfsvoering op orde 
Na het bekend worden van de financiële problematiek in 2009 heeft het bestuur 
besloten door de accountant onderzoek te laten doen naar het proces om de 
bedrijfsvoering op orde te krijgen. Dit leverde aanbevelingen op om dit proces te 
versterken en versnellen. De opdracht aan de directie was deze aanbevelingen met 
versterkte prioriteit uit te voeren. Daarbij is ondersteuning geboden door 
verschillende regiogemeenten. 

De recente onderkenning van het probleem bij de MKA onderstreept dat er nog veel 
gedaan moet worden. Daar komt bij dat de directie ook opdracht heeft gekregen van 
het bestuur om bezuinigingsscenario 's voor te bereiden. 
Daarom heeft het Algemeen Bestuur beslotenom ter tijdelijke versterking van de 
directie een directeur bedrijfsvoering aan te stellen per I september aanstaande. Een 
nadere invulling van dit besluit dool' het Dagelijks Bestuur wordt op dit moment 
uitgewerkt. 

Daarnaast is aan de accountant een driemaandelijkse rapportage over het project 
'bedrijfsvoering op orde' gevraagd voor het bestuur. Een eerste quick scan is rond I 
september beschikbaar. 

Zoals toegezegd zullen de gemeenten over de voortgang van de financiën en het 
proces om de bedrijfsvoering op orde te krijgen regelmatig worden geïnformeerd 
Na de afronding van de diverse onderzoeken waarover het Algemeen Bestuur in 
september besluit berichten wij u over de voortgang. 

Hoogachtend, 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennmerland i.o. 

mr. B.B. Schneiders 
voorzitter 
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Betreft: Korte toelichting op bevinding nacalculatie meldkamer Ambulance 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

Naar aanleiding van de vergadering van 13 augustus jl. verstrekken wij u een korte toelichting 
op de besproken problematiek, In deze vergadering is gesproken over de verplichting als 
gevolg van de tariefcorreclies zoals opgelegd door de Nza vanaf 2010 naar aanleiding van de 
afrekeningen over de jaren 2008 en 2009 betreffende CPA (meldkamer Ambulance), 

Naar aanleiding van de accountantscontrole op de financiële verantwoording van de Centrale 
Post Ambulance (CPA) is een bevinding geconstateerd die een effect heeft op de jaarrekening 
2009 van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De accountantscontrole op de financiële 
verantwoording van CPA wordt verricht ten behoeve van de verantwoording door VRK aan de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De accountantscontrole op de financiële verantwoording 
van CPA heeft medio juli 2010 plaatsgevonden. 

De bevinding uit de controle van CPA heeft betrekking op de nacalculatie over het jaar 2008 
en 2009. Uit deze nacalculatie blijkt een verplichting, die in de tarieven voor de jaren 2010 en 
2011 wordt verrekend, van circa € 1,2 miljoen. Uit de rekenstaat die in 2010 door de NZA is 
verstrekt, blijkt dat op basis van de vastgestelde nacalculaties over 2008 een korting ad € 0,6 
miljoen wordt verrellend met de tarieven in 2010. Op basis van dit feit dient een terugbeta
lingsverplichting te worden opgenomen in de jaarrekening van VRK. Voor het jaar 2009 is 
tevens een tarief korting te verwachten ad € 0,6 miljoen. Ook deze terugbetalingsverplichting 
zal uit de jaarrekening 2009 van VRK moeten blijken. 

De terugbetalingsverplichting is ontstaan door een te hoog tarief dat is vastgesteld door de 
NZA. Zowel in 2008 en 2009 heeft dit hogere tarief geleid tot nacalculaties die worden 
verrekend met toekomstige tarieven. Tijdens de jaarrekeningcontrole van de VRK waren er 
geen signalen die aanleiding zijn geweest voor het vermoeden van een dergelijke verrekening, 

Emst & Yourlg ACCOllf\tant~ UP IS een I1m!led IJablfily partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wal\'5 en geregIstreerd biJ Compan!es 
House onder reghtraUenummerOC335594. In relatle lol Ernst & Young Accountants llP wordl de term partner gebruikt voor een{vertl!genwoofCliger 
van een) vennoot van Erml & Young Accountants lLP. Ernst & YOllng Accoootaols lLP Is dalllla;f ge~esU9d te LambeU .. Paleee Road 1, londcn SEt 
7[U, VEr~nlgd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 25B, 3011 Xl Rotterdam, Nederland Enls geregistreerd bIJ de Kamer van 
Kcoph<Hwel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden z~n algemene voorwaarden van toepassing, waarin et'fl beperldng van de 
aMspra~ellkheki Is ofXlenomen. 
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Na afronding van de controle van de financiële verantwoording CPA medio juli is de proble
matiek na constatering direct bij de directie gemeld. Zoals besproken in de vergadering van 
13 augustus jl. zal de verplichting in de jaarrekening van 2009 worden opgenomen. Met de 
directie is afgesproken dat aan ons maandag 16 augustus een aangepaste jaarrekening wordt 
verstrekt. Ervan uitgaande dat de besproken aanpassingen juist zijn verwerkt, zullen wij direct 
daarna een goedkeurende accountantsverklaring afgeven. 

Om deze betreurenswaardige gang van zaken in de toellOmst te voorkomen zal het jaarreke
ning proces moeten worden aangepast. Dit is een van de aandachtspunten bij het doorvoeren 
van de verbeteringen in bedrijfsvoering en control waar zoals bekend VRK mee bezig is. 
Daarbij is ook van belang dat de accountantscontrole op de jaarrekening van VRK en de 
financiële verantwoording CPA parallel kan plaatsvinden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

R. Ellerm~ijer RA __ --
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Onderwerp jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 25 mei 2010 hebben wij ingestemd met de ontwerp-jaarrekening 2009 van de 
Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (VRK). De collegenota hierover hebben wij ter informatie 
aan uw raad gezonden (2010.0021858). Hierbij informeren wij u over recente ontwikkelingen 
met betrekking tot de jaarrekening 2009 VRK. 

De directie van de VRK heeft conform de aanbevelingen van Ernst & Young de afgelopen 
tijd prioriteit gegeven aan het op orde krijgen van de financiële huishouding. Bij de 
accountantscontrole medio juli 2010 is een nieuwe vordering aan het licht gekomen. Deze 
vordering heeft een effect op de jaarrekening 2009, die op 10 juni met uw raad is besproken. 
Het betreft een tariefscorrectie van de Nederlands Zorgautoriteit van circa € 1,2 miljoen over 
2008 en 2009. In de bijgevoegde brief van het Dagelijks Bestuur van de VRK van 16 
augustus 2010 wordt de achtergrond van deze tariefcorrectie toegelicht. Tevens is 
bijgevoegd de brief van Ernst & Young van dezelfde datum met een toelichting op de 
bevindingen. 
Het bestuur van de VRK heeft besloten tot aanpassing van de jaarrekening en de 
goedkeurende accountantsverklaring is inmiddels afgegeven. 
Het opnemen van dit bedrag in de jaarrekening betekent dat de VRK het jaar 2009 afsluit 
met een negatief resultaat van € 5,5 miljoen. Het gevolg daarvan is dat er sprake is van een 
negatief eigen vermogen van € 0,5 miljoen. 

Het jaarverslag is op 5 juli 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld op basis van de 
verwachting van de accountant dat een goedkeurende verklaring zou kunnen worden 
afgegeven na het volgen van de zgn. indemniteitsprocedure. Wij zijn onaangenaam verrast 
door de handelswijze van de accountant. De controles op de jaarrekening waren afgerond. 
Parallel hieraan liep echter nog een controle op de financiële verantwoording op de 
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meldkamer ambulance. Dat deze controle effect kon hebben op de jaarrekening van de VRK 

was niet gemeld. 

Tijdens een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 augustus 2010 is besloten 

om nog strakker de regie te voeren op de bedrijfsvoering. Ten eerste is per 1 september 

2010 de directie tijdelijk uitgebreid met een directeur bedrijfsvoering/financiên. Het DB zal de 

opdracht voor deze directeur formuleren. Uitgangspunt daarbij is dat continuering van de 
werkzaamheden voorop blijft staan; het behaalde niveau van de rampenbestrijding moet zo 

blijven. Deze lijn is ook door uw raad bevestigd. 
Ten tweede gaat de accountant vier keer per jaar rapporteren over het project 

'bedrijfsvoering op orde'. In september is een eerste quick-scan beschikbaar. 

Wij houden vast aan het standpunt dat de VRK zelf de tekorten moet oplossen en deze niet 

ten laste van de gemeente mag brengen. Om de begroting in balans te brengen, brengt de 

directie van de VRK in september een acht-tal financiêle analyses in het DB en AB. Als deze 

analyses daartoe aanleiding geven zullen wij u nader informeren. 

Met de goedkeurende verklaring van de accountant is het jaarverslag 2009 VRK afgerond. 

Wij vertrouwen erop dat met de genomen maatregelen de financiêle huishouding van de 

VRK in balans wordt gebracht. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. P.J. Buijtels drs. Th.L.N. Weterings 
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Geachte leden van de raad, 

GEMEENTEHUIS: Bachstraat 6 

POSTADRES: Postbus 1 • 1960 AA Heemskerk 
TELEFOON: 0251256777 

E-MAIL: post@heemskerk.nl 
WEBSITE: www.heemskerk.nl 
BANK NR: 28.50.03.453 

MEMO 

In de Noord Hollands Dagblad van afgelopen vrijdag 6 augustus 2010 staat een bericht met als kop 
"Plaats brandweer en GGD onder curatele". In dit artikel wordt een beeld geschetst waarin vanuit 
gemeenten een oproep wordt gedaan om een waakhond aan te stellen wegens een miljoenentekort 
bij de VRK. 

In het artikel wordt gewezen op een brief van de gemeente Heemstede en de daar levende 
opvattingen bij raadsfracties, zoals deze in openbare vergaderingen of richting de pers zijn 
gedebiteerd. 

Aangezien de burgemeester op vakantie is, leek het mij goed u mee te geven dat waar de journalist 
op doelt in feite sprake is van "oud nieuws". Naar de gemeente Heemstede is vanuit de VRK al een 
brief uitgegaan waarin de zienswijze van het Algemeen Bestuur van de VRK nog eens uiteen is gezet. 
Daarin wordt de problematiek onderkend en wordt gemeld dat er hard aan wordt gewerkt om de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering en meer in het bijzonder de financiële huishouding op een hoger plan 
te brengen. 

Ik wil niet onvermeld laten dat het proces dat moet leiden tot die kwaliteitsverbetering niet altijd 
eenvoudig is. Het gaat om een veelvoud aan aspecten die met de problematiek samenhangen, zoals 
de administratieve organisatie, de interne controle, de mate waarin werkprocessen zijn beschreven, 
de bemensing, de besturing, de kwaliteit van de besluitvorming, de benodigde competenties, de 
bedrijfscultuur etcetra. Bij dergelijke processen worden nog wel wat horten en stoten ervaren voordat 
sprake is van de nu gewenste situatie. Elke keer zie ik mij bevestigd in het beeld dat destijds snel en 
doeltreffend een fusieorganisatie uit de grond is gestampt, waarbij de keuze is gemaakt om niet alles 
tot in detail uit te werken. Dat heeft het denk ik ook mogelijk gemaakt dat binnen onze regio in een zo 
korte tijd tot dit resultaat gekomen kon worden, waarbij tegelijkertijd aanzienlijk progressie is geboekt 
op het terrein van de crisisbeheersing. De consequentie van die keuze is dat nu verantwoordelijkheid 
genomen moet worden voor het repareren van zaken die niet helemaal op orde zijn dan wel 
problemen naar boven komen die eerder niet konden worden geldentificeerd. 

Hoewel het niet mijn gewoonte is om op deze manier te reageren op krantenartikelen, meende ik er 
toch goed aan te doen u mijn zienswijze hierover aan u kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 

Wethouder Wagner 
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Onderwerp: jaa .... ekening 2009 VRK 

Geachte leden van de raad 

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij n het voigemIe: 

Op 1 juli 2010 heeft uw raad ingestemd met de ontwerpjaarrekening 2009 van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK). Hierbij informeren wij u over recente ontwikkelingen met betrekking tot de 
jaarrekening 2009 VRK. 

De directie van de VRK heeft conform de aanbevelingen van Ernst & Y oung de afgelopen tijd priori
teit gegeven aan het op orde krijgen van de financiële huishouding. Bij de accountantscontrole medio 
juli 20 I 0 is een nieuwe vordering aan het licht gekomen. Deze vordering heeft een effect op de jaarre
kening 2009 die eerder met uw raad is besproken. Het betreft een tariefscoJ"fectie van de Nederlands 
Zorgautoriteit van circa € 1,2 miljoen over 2008 en 2009. In de bijgevoegde brief van het Dagelijks 
Bestuur van de VRK van 16 augustus 2010 wordt de achtergrond van deze tariefcorrectie toegelicht. 
Tevens is bijgevoegd de brief van Ernst & Young van dezelfde datum met een toelichting op de be
vindingen. Het bestuur van de VRK heeft besloten tot aanpassing van de jaarrekening en de goedkeu
rende accountantsverklaring is inmiddels afgegeven. Het opnemen van dit bedrag in de jaarrekening 
betekent dat de VRK het jaar 2009 afsluit met een negatief resultaat van € 5,5 miljoen. Het gevolg 
daarvan is dat er sprake is van een negatief eigen vermogen van € 0,5 miljoen. 

Het jaarverslag is op 5 juli 20 I 0 door het Algemeen Bestuur van de VRK vastgesteld op basis van de 
velwachting van de accountant dat een goedkeurende verklaring zou kunnen worden afgegeven na het 
volgen van de zgn. indemniteitsprocedure. Wij zijn onaangenaam verrast door de handelswijze van de 
accountant. De controles op de jaarrekening waren afgerond. Parallel hieraan liep echter nog een con
trole op de financiële verantwoording op de meldkamer ambulance. Dat deze controle effect kon heb
ben op de jaarrekening van de VRK was niet gemeld. 

Het voorgaande heeft ook effect op onze gemeente-inkomsten. De VRK kan niet voldoen aan de eisen 
die worden gesteld door het ministerie van BZK inzake de jaarlijkse verantwoording van de Rijksbij
drage, bekend onder de naam Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze verantwoor
ding staat bekend onder de naam SISA. 



De Staatssecretaris heeft met ingang van 2 augustus 2010 geblUik gemaakt van zijn bevoegdheid om 
een sanctie op te leggen aan de deelnemende gemeenten van de VRK. Deze sanctie bestaat uit een 
wekelijkse korting op de uitkering uit het Gemeente Fonds. Dit impliceelt voor de gemeente Velsen 
een korting ter grootte van ca. € 72.000,00 voor een periode van maximaal 26 weken. 

In de extra vergadering van het Algemeen Bestunr van 13 augustus 2010, waarin de accountant aan
wezig was, is besloten een voorziening op te nemen in het jaarverslag ter grootte van € 1,2 miljoen. 
Vervolgens heeft de accountant toegezegd de vereiste goedkeurende verklaring te zullen afgeven. 
Hiermee kan worden voldaan aan de eisen die door het ministerie worden gesteld inzake de SISA
verantwoording. Dit zal ruim binnen de termijn van 26 weken plaatsvinden, waardoor de gemiste be
dragen uit het Gemeentefonds alsnog uitgekeerd zullen worden. Naar rato zal voor de gemeente Vel
sen dan alleen nog sprake zijn van een gering renteverlies. 

Tijdens een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 augustus 2010 is tevens besloten om 
nog strakker de regie te voeren op de bedrijfsvoering. Ten eerste wordt per 1 september 2010 de direc
tie tijdelijk uitgebreid met een directeur bedrijfsvoering/financiën. Het DB zal de opdracht voor deze 
directenr formuleren. Uitgangspunt daarbij is dat continuering van de werkzaamheden voorop blijft 
staan. Ten tweede gaat de accountant vier keer per jaar rapporteren over het project 'bedrijfsvoering 
op orde'. In september 2010 is een eerste quick-scan beschikbaar. 

Ons college houdt vast aan het standpunt dat de VRK zelf de tekorten moet oplossen en deze niet ten 
laste van de gemeente mag brengen. Om de begroting in balans te brengen, brengt de directie van de 
VRK in september een achttal financiële analyses in het DB en AB. Als deze analyses daartoe aanlei
ding geven zullen wij u nader informeren. 

Met de goedkeurende verklaring van de accountant is het jaarverslag 2009 VRK afgerond. Wij ver
trouwen erop dat met de genomen maatregelen de financiële huishouding van de VRK in balans wordt 
gebracht. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
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Verzenddatum 

Op 25 mei 2010 hebben wij ingestemd met de ontwerp-jaarrekening 2009 van de 
Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (VRK). De collegenota hierover hebben wij ter informatie 
aan uw raad gezonden (2010.0021858). Hierbij informeren wij u over recente ontwikkelingen 
met betrekking tot de jaarrekening 2009 VRK. 

De directie van de VRK heeft conform de aanbevelingen van Ernst & Young de afgelopen 
tijd prioriteit gegeven aan het op orde krijgen van de financiêle huishouding. Bij de 
accountantscontrole medio juli 2010 is een nieuwe vordering aan het licht gekomen. Deze 
vordering heeft een effect op de jaarrekening 2009, die op 10 juni met uw raad is besproken. 
Het betreft een tariefscorrectie van de Nederlands Zorgautoriteit van circa € 1,2 miljoen over 
2008 en 2009. In de bijgevoegde brief van het Dagelijks Bestuur van de VRK van 16 
augustus 2010 wordt de achtergrond van deze tariefcorrectie toegelicht. Tevens is 
bijgevoegd de brief van Ernst & Young van dezelfde datum met een toelichting op de 
bevindingen. 
Het bestuur van de VRK heeft besloten tot aanpassing van de jaarrekening en de 
goedkeurende accountantsverklaring is inmiddels afgegeven. 
Het opnemen van dit bedrag in de jaarrekening betekent dat de VRK het jaar 2009 afsluit 
met een negatief resultaat van € 5,5 miljoen. Het gevolg daarvan is dat er sprake is van een 
negatief eigen vermogen van € 0,5 miljoen. 

Het jaarverslag is op 5 juli 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld op basis van de 
verwachting van de accountant dat een goedkeurende verklaring zou kunnen worden 
afgegeven na het volgen van de zgn. indemniteitsprocedure. Wij zijn onaangenaam verrast 
door de handelswijze van de accountant. De controles op de jaarrekening waren afgerond. 
Parallel hieraan liep echter nog een controle op de financiêle verantwoording op de 
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meldkamer ambulance. Dat deze controle effect kon hebben op de jaarrekening van de VRK 
was niet gemeld. 

Tijdens een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 augustus 2010 is besloten 
om nog strakker de regie te voeren op de bedrijfsvoering. Ten eerste is per 1 september 
2010 de directie tijdelijk uitgebreid met een directeur bedrijfsvoering/financiën. Het DB zal de 
opdracht voor deze directeur formuleren. Uitgangspunt daarbij is dat continuering van de 
werkzaamheden voorop blijft staan; het behaalde niveau van de rampenbestrijding moet zo 
blijven. Deze lijn is ook door uw raad bevestigd. 
Ten tweede gaat de accountant vier keer per jaar rapporteren over het project 
'bedrijfsvoering op orde'. In september is een eerste quick-scan beschikbaar. 

Wij houden vast aan het standpunt dat de VRK zelf de tekorten moet oplossen en deze niet 
ten laste van de gemeente mag brengen. Om de begroting in balans te brengen, brengt de 
directie van de VRK in september een acht-tal financiële analyses in het DB en AB. Als deze 
analyses daartoe aanleiding geven zullen wij u nader informeren. 

Met de goedkeurende verklaring van de accountant is het jaarverslag 2009 VRK afgerond. 
Wij vertrouwen erop dat met de genomen maatregelen de financiële huishouding van de 
VRK in balans wordt gebracht. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. P.J. Buijtels drs. Th.L.N. Weterings 
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Geachte heer, mevrouw, 

Marja Kreuk 
wo 18-08-2010 12:40 
acteeuwen@haarlem.nl; seeretaresseburgemeester@haarlemmermeer.nl; h.vanleeuwen@beverwijk.nl; 
h.erol@beverwijk.nl; burgemeester@bloemendaal.nl: bruijn@haarlemmerliede.nl; 
John.nedersUgt@haarlemmermeer.nl; wagner@heemskerk.nl; mheeremans@heemslede.nl;jbotter@heemstede.nl; 
m.baltus@uitgeest.nl; k.boer@uitgeest.nl; fweerwlnd@velsen.nl; burgemeester@zandvoort.nl; 
g.toonen@zandvoort.nl; zanlkuijl@haarlemmerliede.nl 
mjhufsebos@haarlem.nl; Jan Pieterse; Kim Geelhoed; Ineke van der Zande 
bericht voorzitter VRK aan de raad van haarlem 
wo 18-08-2010 12:40 
VRK in HD 18 aug.doe 

Op verzoek van de voorzitter, dhr. Schneiders, zend ik u hieronder het bericht dat hij eind dinsdagmiddag 17 augustus aan de gemeenteraad 
van Haarlem heeft gezonden, vanwege een te verwachten artikel over de VRK in het Haarlems Dagblad van woensdag. 

Tevens ontvangt u hierbij ter informatie een kopie van het inmiddels verschenen krantenartikel. 

Met vriendelijke groeten, 

mr.drs. M.F. (Marja) Kreuk 
bestuurlijk adviseur 

VRK, holdingstaf 
Zijlweg 2.00, 2.015 CK Haarlem 
postbus 5514, 2000 GM Haarlem 
T 023-5159 741 
M 06 - 103 18 381 

Geachte leden van de commissie Bestuur, 

Zoals u weet hebben we voor het reces geconstateerd dat de bedrijfsvoering bij de VRK in 2009 niet op orde bleek. 
Bij de eerste signalen heeft het bestuur van de VRK opdracht gegeven aan de accountant om een analyse van de bedrijffsvoering bij de VRK te 
maken. 
Daarover Is een rapport opgesteld waarin een aantal aanbevelingen werd gedaan om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. 
Aan de directie Is vervolgens opdracht gegeven om grote prioriteit te geven aan de uitvoering van de aanbevelingen. 
Daarbij is hulp toegezegd en aanvaard vanuit de deelnemende gemeenten. 
Tevens is afgesproken dat de accountant de voortgang van het op orde brengen van de bedrijfsvoering per 3 maanden zal monitoren. 
Het eerste verslag verwachten wij op 1 september. 

Zeer tot mijn spijt moet Ik u nu melden dat zich wederom een probleem heeft aangediend. 
Bij de deelcontrole door de accountant van de meldkamer is gebleken dat er over de jaren 2008 en 2009 te grote bedragen binnen zijn 
gekomen van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) voor de ambulanceritten. 
Dit geld is ingezet voor de exploitatie van de meldkamer. 
Deze te hoge bedragen zullen verrekenend worden (twee keer 600.000 Euro) met de uitbetalingen door de NZa In de jaren 2010 en verder. 
Deze omissie is pas medio juli door de accountant opgemerkt. De accountant weigerde daarop een goedkeurende verklaing af te geven. Dat 
leidde ertoe dat de jaarrekening niet op tijd bij het ministerie van aZK kon worden aangeleverd, waarop het ministerie heeft aangegeven de 
bevoorschotting voor het veIligheidsdeel in de uitkering uit het gemeentefonds op te schorten. 
Vrijdag j.l. heb Ik het Algemeen Bestuur van de VRK bij elkaar geroepen. 
In die vergadering heeft het bestuur van de VRK besloten om het nieuw ontdekte tekort alsnog in de jaarrekening op te nemen waarop de 
accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. 
Die is opgestuurd aan het ministerie waardoor de opschorting van de uitkering weer ongedaan wordt gemaakt. 

Dit nieuwe "lijk uit de kast" alsmede de voorgenomen bezuinigingen door de gemeenten op de VRK heeft het Algemeen Bestuur ertoe doen 
besluiten om zo mogelijk per 1 september een (tijdelijke? nader te bezien)) dIrecteur bedrijfsvoering aan te stellen. Zoals gezegd zal de 
voortgang In de verbetering van de bedrijfsvoering nauwlettend worden gevolgd. 

De directie heeft de opdracht gekregen om met voorstellen te komen hoe de tekorten die door de lagere (want gecompenseerde) uitkeringen 
van de NZa te onstane tekorten blnne de VRK kunnen worden gedekt. 

Zoals afgesproken zullen we regelmatig aan de commissie Bestuur rapporteren over de vorderingen bij het op orde brengen van de 
bedrijfsvoering van de VRK. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Bernt Schnelders 

---------------------- < < < < > > > > -------------_.-----------
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op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 
Door de elektronische venending kunnen aan de inhoud van 
dit bericht geen rechten worden ontleend. 
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