
Geachte heer, mevrouw, 
  
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp 
programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014-2016 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. In onze brief van 27 januari jl. is deze toezending 
reeds bij u aangekondigd. De vaststelling van de programmabegroting 2013 is geagendeerd voor de 
openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 28 juni 
2012. 
  
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de ontwerp programmabegroting aan de Gemeenteraden 
aangeboden zodat zij gebruik kunnen maken van het recht een zienswijze op de begroting bij het 
Dagelijks Bestuur in te dienen. Alle zienswijzen die wij ontvangen worden gebundeld en in dezelfde 
vergadering behandeld waarin het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. 
  
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het 
vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het 
Algemeen Bestuur moet volgens de wet de begroting 2013 uiterlijk 1 juli 2012 vaststellen.  
  
Wij verzoeken u schriftelijk binnen 6 weken, uiterlijk 11 juni as, de zienswijze van uw gemeente aan 
ons kenbaar te maken via adressering aan: 
Veiligheidsregio Hollands Midden  
t.a.v. afdeling Planning, Control en Kwaliteit 
Rooseveltstraat 4a 
2321 BM Leiden 
  
De ingekomen reacties worden gebundeld en via de portefeuillehouder Brandweer in de vergadering 
van 28 juni 2012 ingebracht. 
  
Een hard copy exemplaar is tevens aan u verzonden, met als cc uw College van burgemeester en 
wethouders. Een digitaal exemplaar van de ontwerp programmabegroting 2013 is reeds ter 
beschikking gesteld aan het hoofd financiën en de medewerker openbare veiligheid van uw 
gemeente.  
  
  
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en haar secretaris, dhr. 
H.E.N.A. Meijer. 
  
Ernst Breider 
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