
HBB Vragen jaarverslag en programmabegroting VRK

Vraag 1
Toen de VRK nog op de agenda stond van de commissie middelen is vanuit HBB het verzoek gedaan 
om het jaarverslag van de VRK wat meer concreter te maken en daar bijvoorbeeld het stoplichten 
model voor te gebruiken. Dit verzoek hebben wij vorig jaar in de commissie samenleving herhaald.
Nu staat er nog steeds heel veel tekst en is er nog steeds de vraag of  de strategische en operationele 
doelstellingen behaald zijn. Wij zouden graag bij elk overzicht een van de volgende kleuren zien.
Groen: Vind het MT/bestuur van de VRK dat ze hun doelstellingen behaald hebben, 
Oranje: Vind het MT/bestuur van de VRK  dat hun doelstellingen nog niet behaald hebben, maar wel 
op de goede weg zijn,  
Of Rood:  worden de doelstellingen niet behaald c.q. wordt er niet bereikt wat men voor ogen heeft.  
En zo ja, welke stappen worden er ondernomen om van rood naar bijvoorbeeld groen te gaan.

Vraag 2
Uit het stuk lezen we dat er veel vacatures niet zijn ingevuld. Heeft dit ook gevolgen gehad voor het 
ziekteverzuim van de werknemers die hiervoor extra taken hebben uitgevoerd? Tevens willen wij 
graag weten hoe het komt dat er zoveel vacatures zijn, dat heeft volgens ons niets met de corona te 
maken toch?

Vraag 3
Een groot aantal zaken zijn telefonisch en/of via beeldbellen uitgevoerd. Dit lijkt mij met name voor 
de op blz. 44 genoemde gedetineerden een probleem om recidive te voorkomen. Hoe kijkt de VRK 
hier tegenaan?

Vraag 4
Op blz. 52 lees ik dat er aardig is overgehouden op veilig thuis, terwijl dit volgens andere bronnen 
juist uit de hand aan het lopen was. Moet ik hieruit afleiden dat iedereen doorverwezen is en de 
echte kosten pas daarna gaan oplopen?

Vraag 5
In het accountantsverslag  constateren zij dat er voor 762 K foute aanbestedingen over 7 bedrijven 
gedaan zijn. Hoe zit dat? Bovendien zijn  3 van deze bedrijven automatiseringsbedrijven. Hoeveel 
hebben ze er nodig?

Vraag 6
Als laatste punt, vinden wij dat er nagenoeg geen aandacht is voor de energietransitie (waar andere 
veiligheid regio’s dat wel hebben).  Denk daarbij aan gezondheid, (brand)veiligheid vanwege solar 
panelen, windmolens (geluid, slagschaduw, protocol redding op hoogte) en andere energiebronnen 
zoals waterstof. Kunnen wij hier nog een nadere toelichting op krijgen?


