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Zienswijze ontwerp-programmabegroting 202L VRHM

Geacht bestuur,

op 30 maart 2020 ontvingen wij de ontwerp-programmabegroting 2021 en de
m ee rja re n ra ming 2022-2024 v an d e Ge m ee n sch a p pe I ij ke Rege I i n g vR H M.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio zijn
vastgesteld in de wet veiligheidsregio's en in de GR VRHM. tn de ontwerp-
programmabegroting worden de taken die belegd zijn bij de VRHM nog eens voor
het voetlicht gebracht:
. meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening
. risicobeheersing
. rampenbestrijding en crisisbeheersing
. GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
¡ coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
. brandweerzorg

Verder worden in de ontwerp-programmabegroting twee belangrijke
aandachtspunten expliciet genoemd: de positie van de brandweervrijwilligers en de
ontwikkelingen op de meldkamer.

Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting, acht
weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur, aan de raden van de
deelnemende gemeenten te worden toegezonden. op deze wijze kunnen de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken.

wij hebben met belangstelling kennis genomen van de documenten. Zoals u weet
vinden wij als raad transparantie van groot belang, hechten wij aan het principe
'financiën volgt beleid' én is het voor ons van groot belang dat er op een goede
manier wordt omgegaan met de vrijwilligers.
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Om met dit laatste punt te beginnen: we zijn bezorgd om de positie van de

vrijwillige brandweermedewerkers. We begrijpen dat de constatering dat de
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regelgeving problematisch is. Toch willen we vanuít Leiderdorp aan het bestuur van

de VRHM meegeven dat er bij de oplossingen die worden gekozen, vroegtijdig en

frequent contact is met de vrijwillige brandweermedewerkers. Het is zaak zoveel
mogelijk rekening te houden met wat zíj belangrijk vinden, zodat het draagvlak en

de positie van de vrijwillige brandweermensen - die van grote waarde zijn voor de
(lokale) samenleving : gewaarborgd blijft.

Voor wat de ontwerpbegroting VRHM 2021. willen wij u complimenteren met de
overzichtelijkheid van het document. Wij kunnen ons vinden in hetgeen hierin
geformuleerd is.

Hoogachtend,

R'rjsbe -J

Griffier burgemeester
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