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Onderwerp Aanbieding ontwerp-meerjarenbegroting ter
zienswijze; ter kennisname de aanbieding van de
kaderbrief, jaarrekening en het accountantsverslag.

Zeer geachte leden van de gemeenteraad,
Middels deze brief biedt het Dagelijks Bestuur, na instemming van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), u de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief de
herziene begroting 2019) ter zienswijze aan krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke
regelingen (WGr).
Het Dagelijks Bestuur van de VRH verneemt graag uiterlijk 11 iuni 2019 uw schríftelijke zienswijze
over deze ontwerp-begroting. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve
vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het Dagelijks Bestuur
(26 juni 2019) en Algemeen Bestuur (10 juli 2019) van de VRH.
Voorts wordt u middels deze brief de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve
van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH1') 2020-2023 en de jaarrekening 2018 (inclusief
accountantsrapport) ter kennisname aangeboden. Deze documenten worden u aangeboden op
grond van artikel 34b van de WGr.

Toelichting op de ontwerp-begroting en kaderbrief
Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande begroting de kaders2 die zijn
aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig
overgenomen.
De beleidsperiodes van respectievelijk de Brandweer3 en GHOR4 Haaglanden lopen allebei tot het
jaar 2020. Dit betekent dat voorliggende begroting het laatste jaar van de beide beleidsplannen
omvat en zich baseert op dit huidige beleid.
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Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 januari 2019.
Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen.
Beleidsplan 2015-2020 (werktitel: 'koersen op 2020').
GHOR Haaglanden 2020 (meerjarenbeleidsplan 2016-2020).
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Voor het realiseren van brandweerzorg werkt Brandweer Haaglanden met zowel 'beroeps' als
vrijwillige brandweermensen. Ten aanzien van deze laatste groep geldt dat de invoering van de
'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' (afgekort als: Wnra) een risico vormt voor de
huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van de vrijwilligheid bij de brandweer. Dit is een
vraagstuk dat voor alle brandweerregio's in Nederland geldt, waarbij gezamenlijk met het
Ministerie van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor het stelsel van brandweerzorg) wordt
gezocht naar een passende oplossing die recht doet aan de positie en het belang van brandweervrijwilligers. Los van deze ontwikkeling blijft de VRH zich onverminderd inzetten op het werven en
behouden van vrijwilligers.

Toelichting op de jaarrekening
Over 2018 is sprake van een positief financieel resultaat van C 1,4 miljoen. Dit resultaat is vooral
ontstaan door vacatureruimte die - vanwege de krapte op de arbeidsmarkt - lastig is in te vullen.
Daarnaast is met de verschillende partijen die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Den Haag een nieuwe verdeelsleutel voor gemeenschappelijke kosten
overeengekomen. Deze verdeelsleutel leidt voor de VRH tot lagere kosten.
Waar voorheen het realistisch oefenen - dat eens in de 2 á 3 jaar plaatsvindt - qua planning en
aanbesteding is gericht op het volgende jaar, is vanwege dit cyclische karakter besloten hiervoor
een bestemmingsreserve (C 0,1 mln.) te vormen. Deze bestemmingsreserve wordt gefinancierd
vanuit het voordelig resultaat. Daarnaast wordt de post 'onvoorzien' ook dit jaar niet in rekening
gebracht (C 0,2 mln.). Dit betekent dat het grootste deel van het resultaat (C 1,1 mln.) wordt
terugbetaald aan de gemeenten.
Naast dit positief financiële resultaat, schetst de jaarrekening ook beleidsinhoudelijk een positief
beeld. Relevant in dit kader is te melden dat - in navolging van de vorige jaarrekeningen - het
percentage van de 'prio-1 (binnenbrand) uitrukken' waarbij de opkomsttijd wordt behaald
wederom boven de norm is uitgekomen. Hiermee wordt de positieve lijn voortgezet.

Toelichting op het accountantsversiag
Ook over 2018 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. In het
accountantsversiag komt tot uitdrukking dat de eerdere aanbevelingen met betrekking tot
aanbestedingen en de maatregelen die de VRH naar aanleiding hiervan heeft genomen, effect
hebben gesorteerd.
Mede op basis van het accountantsversiag van vorig jaar zijn door de VRH maatregelen genomen
om de onderhoudsvoorziening te verbeteren. Hoewel er in de basis een deugdelijke planning is
voor het groot onderhoud, constateert de accountant dat de administratieve analyse tussen
planning en realisatie van groot onderhoud verbetering behoeft. Met de accountant is afgesproken
dit jaar (2019) te gebruiken om deze analyse te vervolmaken.
Met de meeste hoogachting,
Namens het Dagelijks Bestuur van de VRH,
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