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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 2020 toegestuurd en de meerjarenramingen 2021-2023. Met 
deze brief stellen wij u in kennis van onze zienswijze ten aanzien van de ontwerp 
programmabegroting 2020. 
 
Voor wat betreft de geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de mogelijke risico’s 
(klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity) maar ook de rode 
draad of draden zoals deze worden beschreven binnen het taakveld 
(multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing, kunnen wij instemmen met de koers 
van de Veiligheidsregio Hollands Midden.  
 
Zoals bekend hebben wij vanuit gemeente Leiderdorp steeds gepleit voor een 
begroting, opgebouwd ten behoeve van het geformuleerde beleid. Het beleid 
bepaalt de financiën en niet andersom. Nog steeds zijn wij voorstander van het 
specificeren van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten en dat 
producten, prestaties en middeleninzet worden uitgewerkt en transparant 
financieel worden onderbouwd. 
 
In de concept-programmabegroting 2020 staat dat de VRHM de transparantie van 
zowel verantwoordings- als stuurinformatie wil verbeteren. Dit staat in schril 
contrast met de voorgestelde maatregelen als het aanzuiveren van het negatieve 
saldo van € 843.862,- voor het jaar 2020 en het structureel verhogen van de 
gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2021 en verder, met 1,1 miljoen. Deze 
maatregelen, met deze zwaarte, zijn behoorlijk onverwachts richting gemeenten 
gekomen. Ook de uitleg dat een structureel tekort bij de VRHM tot dusver deels 
werd opgevangen door incidentele onderschrijdingen, stemt niet gerust. Er zijn dus 
plannen die wel in eerdere begrotingen stonden, niet uitgevoerd. 
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Conclusies 
1. De VRHM kondigt al enige tijd aan een transparante integrale planning & 
control cyclus op te zetten, die verbrede sturing op de realisatie van de plannen en 
planningen mogelijk moet maken. Dit is vooralsnog niet gelukt. De VRHM zou 
hiermee voortvarend aan de slag moeten, zodat goede sturing mogelijk wordt. 
 
2. Bij eventueel dreigende tekorten zou in contact moeten worden getreden 
met de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling. Wellicht zijn 
onderschrijdingen incidenteel onafwendbaar, maar over de onderschrijdingen en de 
eventuele gevolgen ervan, dient helder gecommuniceerd te worden. 
  
3. Meer in het algemeen moet worden voorkomen dat gemeenten 
onverwachts voor verhoging van gemeentelijke bijdragen komen te staan.  
 
 
Uiteraard zijn wij bereid met u van gedachte te wisselen over onze zienswijze. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de raad, 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen         L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                           burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


