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Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

Zienswijze Ontwerp

Aan de raad.

1 april 2022

Programmabegroting 2023 VRHM

*Z03F603678D*
Beslispunten
- De zienswijze aangaande de Ontwerp Programmabegroting 2023 kenbaar te maken aan het DB
van de VRHM middels bijgevoegde (concept-)brief. Hiervan is de strekking:
Leiderdorp kan instemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2023. Beleidsmatig
ondersteunen wij de koers die door de VRHM is ingezet.

1

SAMENVATTING
De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het DB van de gemeenschappelijke
regeling de ontwerp Programmabegroting toezendt aan de raden van de deelnemende
gemeenten, acht weken voordat deze aan het AB wordt aangeboden. De raden van de
deelnemende gemeenten kunnen bij het DB van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze
over de ontwerp Programmabegroting naar voren brengen.
De ontwerp Programmabegroting ziet er overzichtelijk uit en geeft een goed beeld van het
strategisch beleid. Hierdoor worden de aanwezige risico´s in de toekomst waar mogelijk
voorkomen of beperkt en blijft de crisisorganisatie op specifieke risico´s voorbereid.
In de ontwerp Programmabegroting 2023 wordt eerst (hoofdstuk 1) de context geschetst van de
veiligheidsregio Hollands Midden. Hoofdstuk 2 beslaat het grootste gedeelte en gaat over de zes
verschillende programmataken, die afzonderlijk worden beschreven: Meldkamer, Risico- en
Crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), Bevolkingszorg,
Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. In het derde hoofdstuk komen weerstandsvermogen, risico’s,
kapitaalgoederen en de financiering aan de orde, gevolgd door de financiële begroting en de
bijlagen.

2

Inleiding
Voorafgaand aan het door het Algemeen Bestuur vaststellen van de Programmabegroting, wordt
de ontwerp Programmabegroting door het Dagelijks Bestuur van de VRHM, conform de Wgr, aan
de deelnemende gemeenteraden gestuurd. De deelnemende gemeenteraden worden zo in de
gelegenheid gesteld een zienswijze te formuleren.

3

Beoogd effect
Door middel van het formuleren en aanbieden van een zienswijze, kan – via het DB - vanuit
Leiderdorp aan het Algemeen Bestuur van de VRHM worden meegegeven wat het Leiderdorpse

Pagina 2 van 3 Versie Nr.1
Registratienr.: Z/22/130231/273574

2022

Agendapunt

raadsvoorstel

standpunt is. In de zienswijzen van voorgaande jaren is steeds aangedrongen op transparantie en
tijdigheid, daar waar het gaat om de werkzaamheden en uitgaven van de VRHM. Dit jaar kunnen
wij instemmen met de ontwerp Programmabegroting. Het kostenniveau is ongewijzigd gebleven
en beleidsmatig ondersteunen wij de koers die is ingezet.
4

Argumenten
Door het op de voet volgen van hetgeen er in de veiligheidsregio gebeurt, kunnen we kritisch
blijven op de VRHM. Uitgangspunt blijft dat beleid leidend is en financiën daarop volgen.

5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
Als gemeenteraad kunnen we een zienswijze indienen, maar uiteindelijk stelt het AB van de VRHM
- waar ook gemeente Leiderdorp uiteraard in vertegenwoordigd is - de begroting vast.

6

Duurzaamheid
-

7

Financiën
De Veiligheidsregio heeft de begroting voor 2023 correct geïndexeerd conform de prijsindexaties
zoals geformuleerd in het financieel overleg – Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands Midden (FGKR).

8

Communicatie
Na eventueel herformulering wordt de zienswijze vastgesteld en verzonden naar het Dagelijks
Bestuur van de VRHM, zodat deze wordt ingebracht voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 23 juni 2022.

9

Evaluatie
-

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen
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Bijlagen:
1 - Aanbiedingsbrief bij de Ontwerp Programmabegroting 2023 VRHM
2 - Ontwerp Programmabegroting 2023 VRHM
3 - Oplegnotitie bij de Ontwerp Programmabegroting 2023 VRHM
4 - Concept zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2023 VRHM

