Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Jaarrekening 2016
Wat wilden we
bereiken?

Wat zouden we
daarvoor doen?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen en beperken
van leed en schade. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners,
ondernemers en onze ketenpartners. Daarom stimuleren we inwoners en
ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en en betrekken we ze
actief bij de hulpverlening.

Wat mocht het
kosten?

Wat is
inhoudelijk
gerealiseerd?

Op onze nieuwe website MIJNGEMEENTE.VRNHN.NL vindt u voor uw gemeente
in cijfers, foto’s en verhalen wat we hebben gedaan in 2016.

Wat is het
financiële
resultaat?

Het jaar 2016 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 2.725.000.
Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma’s:

(Toelichting vindt u op pagina 19 van de jaarstukken)
Het resultaat van ambulancezorg bedroeg in eerste aanleg € 228.000 negatief.
Het algemeen bestuur besloot in haar vergadering van 2 december 2016 dat het
negatieve resultaat in eerste aanleg ten laste komt van de algemene reserve (€
95.000). Het restant (€ 133.000) dient verrekend te worden met de verwachte
positieve resultaten van 2017 tot en met 2019, waarbij de elf gemeenten uit de
Noordkop en West-Friesland waarvoor we de ambulancetaken uitvoeren garant

blijven staan.
De veiligheidsregio kent een incidenteel positief resultaat van € 2.820.000. Dit
resultaat is groter dan eerder voorzien. Vanwege de nog te realiseren
bezuinigingen is in 2016 onder andere gekozen voor een vacaturestop.
Daarnaast zijn de grote uitgestelde aanbestedingen voor brandweervoertuigen en
brandweermaterieel in 2016 gerealiseerd. Op basis van de afgesloten contracten
worden de afgeschreven voertuigen en overig materieel in de komende jaren
vervangen. Pas dan zullen ook de uitgaven feitelijk plaats vinden en de daaruit
voortvloeiende exploitatielasten in het resultaat zichtbaar worden.
Wat is de
reservepositie?

Begroting 2018
Welke doelen worden
voorgesteld?
Wat gaan gemeenten
hiervan merken?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen en
beperken van leed en schade. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit
samen met inwoners, ondernemers en onze ketenpartners. Daarom
stimuleren we inwoners en ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid
te nemen en en betrekken we ze actief bij de hulpverlening.

Welke ontwikkelingen
leiden tot bijstelling
van de doelen of de
hiervoor benodigde
middelen?

Herstructureren cardiologie en acute zorg ziekenhuizen
Verschuivingen van cardiologie en andere acute zorg binnen ziekenhuizen
van Noord-Holland Noord heeft een grote impact op de beschikbaarheid van
de ambulancezorg. Wij zijn in overleg met de zorgverzekeraars wat tot het
herstructureren van de acute zorg betekent voor het budget 2017.
Financiële ontwikkelingen ambulancezorg
De zorgverzekeraars financieren de ambulancezorg.
Met
de
zorgverzekeraars hebben we een akkoord bereikt over het budget 2017.
Daarnaast stellen zorgverzekeraars extra geld beschikbaar voor het
stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van
ambulanceverpleegkundigen. Daarnaast hebben we in 2016 bezuinigd. We
verwachten dat we hierdoor het geraamde tekort van € 249.000 uit de
begroting 2017 kunnen wegwerken. Bovendien verwachten wij dat het tekort
van 2016 van € 133.000 met de elf gemeenten uit de Noordkop en WestFriesland zal zijn verrekend met de positieve resultaten van de
ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

Zijn dit ontwikkelingen Deze beide ontwikkelingen ‘Herstructureren cardiologie en acute zorg’
die gemeenteraden
ziekenhuizen en ‘’Financiële ontwikkelingen ambulancezorg’ zijn niet
kunnen beïnvloeden
beinvloedbaar door gemeenteraden.
of niet?
Indexatie (loon- en
prijs)

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (0,36% prijsindexatie en
2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december
2016). De loonindexatie is gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei
2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als
gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie
meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao
structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier
nog niet op aangepast. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 is €
39.541.961.

Risicomanagement /
weerstandsvermogen

Bijdrage van de
West-Friese
gemeenten

