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Geacht Bestuur, 
 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft u ons de ontwerp 
programmabegroting 2019 toegestuurd en de meerjarenramingen 2020-2022. Met 
deze brief stellen wij u in kennis van onze zienswijze ten aanzien van de ontwerp 
programmabegroting 2019. 
 
Ten aanzien van het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2019 
kunnen wij instemmen met de koers van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De 
afgelopen jaren is vanuit gemeente Leiderdorp steeds gepleit voor een begroting, 
opgebouwd ten behoeve van het geformuleerde beleid. Het uitgangspunt dient naar 
ons idee te zijn dat de financiën het beleid volgen en niet andersom. In de begroting 
2017 werd het totaal van het programma Brandweer nog verdeeld naar producten 
in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is een begin gemaakt met de 
specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de komende 
jaren, zo is de toezegging, zullen producten, prestaties en middeleninzet verder 
worden uitgewerkt en financieel onderbouwd (kostentransparantie). Dit juichen wij 
toe.   
 
In de voorliggende programmabegroting worden de prestaties gekoppeld aan 
operationele- en strategische doelstellingen (‘wat willen wij bereiken’ en ‘wat gaan 
wij ervoor doen’) en wordt inzicht gegeven in ‘wat het mag kosten’. Ook dit zien wij 
als een positieve ontwikkeling. 
Ten aanzien van de formulering van met name de doelen, zowel de strategische 
doelen als de operationele doelen, zijn wij van mening dat deze scherper zou 
kunnen. 
 
Tot slot willen wij opnieuw benadrukken dat wij groot belang hechten aan de positie 
van de vrijwilligers van de brandweer, waarmee wij nog steeds veel affiniteit 
hebben. 
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Juist ook in tijden van reorganisatie is het van het grootste belang dat zowel 
beroeps- als vrijwillige brandweermensen op een goede manier betrokken worden 
en blijven, bij de te varen koers.  
 
Mocht er onduidelijkheid zijn over deze zienswijze, dan zijn wij graag bereid met u in 
gesprek te gaan. 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh   L.M. Driessen-Jansen 
griffier     burgemeester 
 
 
 


