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1. In de begroting van de Veiligheidsregio (VRHM) is opgenomen dat toenemende kosten voor 
de meldkamer als risico worden gezien. VRHM verwacht dat wanneer zij het personeel van 
de meldkamer over moeten nemen, nog eens 300k extra nodig te hebben (benoemd in 2.2.5 
van de ontwerp programmabegroting 2022). 

In de begroting voor de RDOG staat in 2022 in de exploitatiebegroting een bedrag van 336k 
gereserveerd voor kosten meldkamer. Hieruit lijkt dat gemeenten mogelijk twee keer gaan 
betalen voor de meldkamer. Kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven?
Een aantal onderdelen zit beleidsmatig in de begroting van de VRHM en financieel in de 
begroting van de RDOG. Er worden geen bedragen dubbel betaald.

2. In de begroting is opgenomen dat er 2.311k aan lasten door de RDOG wordt gedragen voor 
‘crisisbeheersing en brandweer’. Dit bedrag kwam echter niet terug in de begroting van de 
Veiligheidsregio Holland Midden en ook hier vragen we ons af of niet twee keer voor 
hetzelfde betaald wordt?
Een aantal onderdelen zit beleidsmatig in de begroting van de VRHM en financieel in de 
begroting van de RDOG. Er worden geen bedragen dubbel betaald.

3. Klopt het dat de liquiditeitsbegroting (7.7 pagina 26) laat zien dat de RDOG samen met de 
RAV en GGD-ZVH-GHOR over het jaar 2022 een totale negatieve liquiditeit van -2.714 
miljoen hebben? 
Ja, dat klopt, dit hangt voornamelijk samen met vraag 4, de investeringen. De liquiditeit 
geeft aan of de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen 
te voldoen (kortlopende schulden). Dit wordt meestal uitgedrukt in de solvabiliteit en die is in  
het geval van de RDOG rond de 14% en is redelijk te noemen (blz. 32).

4. Kan toegelicht worden waarom er bij de financiële positie bij de passiva (7.8 pagina 28) een 
banksaldo benoemd wordt? Uit de beschrijving blijkt dat dit een negatief bedrag betreft, dus 
een lening of kortlopend krediet. Waarom is dit als saldo opgenomen en niet toegevoegd als 
kortlopende schuld? En hoe kan dit bedrag toenemen tot 5.6 miljoen in 2025? Welke rente 
is er verschuldigd over dit krediet? En wat is de termijn waarop de RDOG dit krediet wil 
terugbetalen? 
Het saldo is meest waarschijnlijk toegenomen als gevolg van een groei in investeringen 
(mat.activa) en de daarmee samenhangende afschrijvingskosten. Deze kosten worden 
afgedekt door een hogere kredietfaciliteit bij de bank(en) (die overigens fors is, zie blz. 34 
tekst onder de tabel). Het lijkt erop dat het rekening-courantkrediet (kortlopende schuld) 
oploopt. Dat is niet gebruikelijk omdat niet wordt voldaan aan de gulden financieringsregel =  
“Langlopende investeringen moet worden gefinancierd met Langlopende geldleningen”. Dat 
betekent dat je meer renterisico gaat lopen. De rekening-courantrente kan per dag worden 
bijgesteld/verhoogd.
Zie ook blz. 34 financiering waar het o.a. gaat over nwe investeringen, looptijden, rentevoet 
en bedragen benodigd (tabel).


