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Geachte heer Zuidijk,

Van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden hebben wij de ontwerpProgrammabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands-Midden ontvangen.

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen.
De begrotingsuitgangs-punten 2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) veroorzaken
een hogere gemeentelijke bijdrage. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is geen rekening gehouden
met de verhoging die de VRHM nu vraagt. Onze zienswijze betreffen de volgende twee onderdelen:
1. Wij stemmen in met een hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van de toegepaste
indexering van personele lasten door de VRHM ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018;
2. Wij stemmen niet in met de hogere bijdrage die het gevolg is van de beleidsontwikkeling
digitale transformatie. Wij zijn van mening dat er binnen de bestaande begroting financiële
ruimte gezocht moet worden.
3. Uw organisatie kondigt al enige tijd aan een transparante P&C cyclus op te zetten, die
verbrede sturing op de realisatie van de plannen en planningen mogelijk moet maken. Bij
dreigende tekorten doet de VRMH vanaf heden direct melding aan de eigenaren van de
Gemeenschappelijke Regeling. Zowel overschrijdingen als onderschrijvingen zijn soms
onafwendbaar. Over de eventuele gevolgen hiervan, dient helder en snel na constatering
gecommuniceerd te worden. Meer in het algemeen dient u te voorkomen dat gemeenten
onverwachts voor verhoging van gemeentelijke bijdragen komen te staan.

Graag ontvangen wij van het Algemeen Bestuur een reactie op onze zienswijze.
Hoogachtend,
de gemeenteraad van Zoeterwoude,

G.J. Buijs
de griffier

E.G.E.M. Bloemen
de burgemeester

