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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 maart 2021 

     

Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 

2022 VRHM: (concept-) zienswijze 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0350E7AAB8* 
Beslispunten 

- De zienswijze aangaande de Ontwerp Programmabegroting 2022 aan het DB van de VRHM 
kenbaar te maken middels bijgevoegde (concept-)brief. Hiervan is de strekking: 
 
Leiderdorp blijft aandringen op transparantie en tijdigheid, daar waar het gaat om de 
werkzaamheden en uitgaven van de VRHM. Ook wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om 
ten behoeve van het sluitend maken van het meerjarenbeeld, een beroep te doen op de VRHM 
en wordt vastgehouden aan eerder voorgestelde taakstelling. 

 

 

1 SAMENVATTING  

Op basis van de Begrotingsuitgangspunten van de VRHM, is de (Ontwerp-) Programmabegroting 
VRHM 2022 geformuleerd. De (Ontwerp-)Programmabegroting VRHM 2022 is besproken in het 
Dagelijks Bestuur (DB) van 25 maart 2021 en is geagendeerd voor het AB van 24 juni 2021. 
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. Het DB voegt de commentaren 
waarin deze zienswijze is vervat bij de (Ontwerp-)Programmabegroting, als deze aan het AB wordt 
aangeboden. 
 
In bijgaande oplegnotitie wordt uiteengezet wat de belangrijkste onderwerpen zijn, resulterend in 
een concept-zienswijze, afzonderlijk geformuleerd in een concept=brief aan het DB van de VRHM. 
 
 

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 vanuit Leiderdorp aan het 
Algemeen Bestuur van de VRHM worden meegegeven hoe het Leiderdopse standpunt is. In de 
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zienswijze wordt aangedrongen op transparantie en tijdigheid, daar waar het gaat om de 
werkzaamheden en uitgaven van de VRHM. Ook wordt in de zienswijze helder gemaakt dat  we als 
gemeente vasthouden aan het uitgangspunt om ten behoeve van het sluitend maken van het 
meerjarenbeeld, een beroep te doen op de gemeenschappelijke regelingen – dus ook de VRHM - 
en vasthouden aan eerder voorgestelde taakstelling. 
 

4 Argumenten 

Door het formuleren en inbrengen van een zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2022 
VRHM blijven we kritisch op de VRHM en houden we een vinger aan de pols als het gaat om welke 
richting wij voor ogen hebben met de VRHM. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Als gemeente Leiderdorp zijn we één van deelnemende gemeente. We kunnen zeker kritisch zijn 
en blijven, maar het AB van de VRHM - waar ook gemeente Leiderdorp uiteraard in 
vertegenwoordigd is - stelt uiteindelijk de begroting vast. 
 

6 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 24 juni 2021. 
 

7 Financiën 

De Veiligheidsregio heeft de begroting voor 2022 correct geïndexeerd conform de prijsindexaties 
van de FGKR. 
 

8 Evaluatie 

- 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  
- Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 
- Ontwerp Programmabegroting 2022 VRHM en Meerjarenraming 2023 - 2025 
- Oplegnotitie bij (concept-)zienswijze v/d raad bij de Ontwerp Programmabegroting 2022 VRHM 
- (Concept-)brief Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2022 VRHM 


