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Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2022 VRHM 

Geacht Bestuur, 

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft u ons 26 maart 2021 de 

Ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenramingen 2022-2025 gestuurd. 

Met deze brief stellen wij u in kennis van onze zienswijze ten aanzien van de 

Ontwerp programmabegroting 2022. 

Ten aanzien van het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2022 

kunnen wij instemmen met eerder ingezette koers van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden. Vanuit de gemeente Leiderdorp is steeds gepleit voor een begroting, 

opgebouwd ten behoeve van het geformuleerde beleid: de financiën volgen het 

beleid en niet andersom. De ontwikkeling die de VRHM heeft doorgemaakt de 

afgelopen jaren, juichen wij toe. Steeds meer worden de prestaties gekoppeld aan 

operationele- en strategische doelstellingen. Het Regionaal Beleidsplan vormt de 

basis. 

Wat ons opvalt in de voorliggende Ontwerp programmabegroting, is dat er 

uitgebreid is stil gestaan bij de situatie waarin de veiligheidsregio Hollands Midden 

zich bevindt. Er passeren in het stuk bij de Begrotingsuitgangspunten veel 

ontwikkelingen en risico's de revue. Het is positief te noemen dat vanuit de 

veiligheidsregio zeer breed gekeken wordt naar wat er op ons afkomt en welke 

implicaties dat heeft en kan hebben. Een punt van kritiek op de 

begrotingsuitgangspunten is de vele impliciete aandachtspunten die worden 

geformuleerd, waarbij wel erg vaak de onderliggende boodschap lijkt: "dit gaat 

wellicht tot een hogere gemeentelijke bijdrage leiden". 

Zaken die genoemd worden in relatie tot mogelijk stijgende kosten, zijn: 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gezinspeeld op meer 

training en opleiding; 



Ten aanzien van de rechtspositie van vr'ljwilligers wordt vermeld dat deze

wellicht als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt, wat

financiële consequenties zal hebben;

Het hoger personeelsverloop, met als gevolg st'rjgende kosten voor

opleidingen en verletkosten;
Externe Veiligheid wordt gefinancierd middels bijdragen in het

gemeentefonds, waar de veiligheidsregio en de omgevingsdienst een grote

rol in de advisering hebben. 'De gemeenten dienen daarover afspraken te

maken...';
Met de overgang naar een goede meldkamer met duidelijke aansturing gaan

de hogere bezetting van brandweercentralisten en het vervullen van de

CaCo-rol tot hogere kosten leiden;

Bij de GHOR bestaat het risico op verlies van specialistische dossierkennis en

discontinurïeit in relatiemanagement, met als gevolg externe inhuur, dus

toenemende kosten;

De verplichte verduurzaming leidt tot investeringskosten die zich pas op

langere termijn terugverdienen.

Dit terwijl in augustus vorig jaar juist vanuit Leiderdorp een oproep is gedaan om

gemeenschappelijke regelingen een taakstelling mee te geven om de kosten voor de

gemeente(n) beheersbaar te houden. Met het aankondigen van de ontwikkelingen

en risico's, liJkt het ln tegengëstelde richting te Baan.

Het is natuurlijk goed dat u vanuit de VRHM, het tijdig aangeeft als kosten als gevolg

van externe ontwikkelingen gaan stijgen. Hier hoort natuurlijk wel bij dat ook

inzichtel'rjk wordt gemaakt hoe de mogelijke kostenstijging is opgebouwd en wat er

binnen de VRHM aan gedaan wordt of is, om de gevolgen binnen de begroting op te

vangen.

Als gemeente houden w'rj vast aan het uitgangspunt om ten behoeve van het

sluitend maken van het meerjarenbeeld, een beroep te doen op de

gemeenschappel'ljke regelingen - dus ook de VRHM - en houden wijvast aan eerder

voorgestelde taa kstelling.

lndien er onduidelijkheden zijn over deze ziensw'tjze, dan zijn wij graag bereid met u

hierover in gesprek te gaan.

Hoogachtend,
van Leid
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M. Rijsbergen L.M. Driessen-Ja

burgemeestergriffier
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