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A) Servicepunt 71

1.                  In de ontwerpbegroting staan op p.4 onderaan doelstellingen voor de betrouwbaarheid 
opgenomen. Vanaf 2019 zijn doelstelling lager dan voor 2018. Waarom?

2.                  Op o.a. p.4, 7 en 11 wordt aangegeven dat het programma VRIS niet opgenomen. Betekent dit 
dat hieruit meerkosten te verwachten zijn? En wat betekent dat voor de bijdragen van 
Leiderdorp aan SP71?

3.                  Op p.17 wordt aangegeven dat er Maatwerk wordt geleverd en dat Financiën alleen door 
Leiderdorp wordt afgenomen. Welke specifieke diensten betreft het hier?
 
B) VRHM

1.                  In de ontwerpbegroting staan op p.38 kengetallen gegeven? Op basis van wat zijn deze 
kengetallen opgesteld? Ik neem aan de gehele veiligheidsregio Hollands Midden; is dat juist? Zo 
nee, wat dan wel?

2.                  Bij deze kengetallen val te lezen dat sinds 2015 het aantal vrijwilligers afneemt. Is bekend 
waarom dat zo is? Is hierop actie gewenst? Zo ja, welke acties onderneemt de VRHM dan?

3.                  Op p.43 staat dat in 2014 de meldkamer van HM is samengegaan met de meldkamer van 
Haaglanden (“De Yp”). Tot 2020 zijn Haaglanden als HM verantwoordelijk voor De Yp. Hoe wordt 
deze verantwoordelijkheid verdeeld/gedeeld? En belangrijker: is de kwaliteit en werking van deze 
meldkamer van voldoende niveau voor Hollands Midden? Zo ja, op basis waarvan kunnen die 
garanties gegeven worden?

4.                  Op p.45 staat dat door de vorming van de Nationale Politie de kosten van de meldkamer Den 
Haag niet separaat zichtbaar zijn. Hoe is dan te zien welke kosten voor welke Veiligheidsregio 
zijn? Wanneer is dat wél zichtbaar? Op basis van welke gegevens is de begroting van Hollands 
Midden dan opgesteld?

5.                  Op p.59 zien wij het weerstandsniveau vanaf 2021 naar 0,63 dalen. Aangegeven wordt dat “t.z.t. 
zal een voorstel aan het AB worden voorgelegd om het weerstandsvermogen weer op niveau te 
brengen”. Wat houdt “t.z.t.” in? Kan er een specifiek moment aangegeven worden?

6.                  Er wordt een nieuwe kazerne gebouwd in Leiden Noord. Wat betekent dit voor kazerne 
Leiderdorp? Zowel qua organisatie als qua gebouw?
 
C) RDOG

1.                  De GHOR is financieel ondergebracht bij RDOG. De RDOG kan geen besluiten nemen zonder 
advies dat door de VRHM wordt uitgebracht. Als VRHM zo’n belangrijke stempel drukt op de  
GHOR, waarom is GHOR dan niet bij VRHM ondergebracht?



2.                  Op p.20 van de programmabegroting staat dat RAV een uitdaging heeft om voldoende 
gespecialiseerd personeel aan te trekken. Er komt een toenemende zorgvraag en personele 
tekorten. Betreft dit alleen een financieel probleem (zijn bijvoorbeeld de personele tekorten met 
inhuur op te vangen)? Zo nee, welke problemen dreigen er dan nog meer? En welke 
beheersmaatregelen gaat de RAV daarop treffen?

3.                  op p.22 wordt aangegeven dat de afspraken van ‘trap af - trap op’ tussen Rijken gemeenten niet 
is nagekomen. Hierdoor ontbreken voldoende middelen. Hoe is dit mogelijk? Kan RDOG óf het 
college hierop actie ondernemen? Zijn RDOG en college dit van plan? Zo nee, waarom niet?

4.                  Vanaf p.26 wordt benoemd dat het Rijksvaccinatieprogramma per 2019 wordt overgeheveld 
naar gemeenten. Toch zijn de kosten wel opgenomen in begroting 2019 (k€1476; voor 
Leiderdorp k€50). Waarom?

5.                  In de aanbiedingsbrief staat dat de kosten van VT uit Decentralisatie-uitkering 
Vrouwenopvang(DU VO) niet zijn opgenomen. “Het bedrag komt in ieder geval alle gemeenten in 
de regio ten goede”. Mogen wij hieruit concluderen dat dit een vooraankondiging is van een 
(nog) onbekende meevaller?

6.                  A. Wie zit er vanuit het college in het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid? 
B. Wat is de stand van zaken m.b.t. het PPG? 

C.      Op basis waarvan wordt er gekozen voor diensten uit het pluspakket?
D.       Worden de kosten die hiermee gepaard gaan voorgelegd aan de raad?

 
D) Holland Rijnland
1. In de begroting staat (p.17) dat de uitvoering van het Energieakkoord een stevige inzet van alle partners 
vergt, qua capaciteit en budget. In 2018 zal voor 2019 en verder financiering worden gevraagd aan colleges en 
raden. Om een beter meerjarig inzicht te verkrijgen, lijkt het ons wenselijk om deze vraag direct in de begroting op te 
nemen. Waarom is hiervoor niet gekozen?
2. De bijdrage voor Leiderdorp stijgt met een kleine k€60. In de aanbiedingsbrief van het college Leiderdorp 
aan de raad staat op p.3 dat er geen dekking is binnen de bestaande budgetten. Hoe lost het college dit op? 
3. Op p.38 wordt gesproken over een eenmalige toename van een kleine k€250 voor een projectteam Nieuwe 
Inkoop. Wat is een projectteam Nieuwe inkoop? Wat doet het?
 


