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Geacht bestuur,

Bijgaand doe ik u toekomen het raadsbesluit met de zienswijze van de Haagse gemeenteraad op de 
ontwerp-meerjarenbegroting 2020- 2023 Veiligheidsregio Haaglanden.

I [w. drs. C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Gemeente Den Haag 
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2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl



Den Haag

Raadsbesluit RIS302421

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van het college van 23 april 2019,

Besluit:

I. De volgende zienswijze vast te stellen:

a) De gemeenteraad herkent zich in de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de 
ontwerp-meerjarenbegroting 2020 -2023 en de reactie hierop van het algemeen bestuur in 
hun brief van 10 april 2019;

b) De gemeenteraad onderschrijft het voorstel van het algemeen bestuur van de VRH om het 
positieve financiële resultaat over 2018 van 1,4 mln. euro grotendeels terug te betalen aan de 
gemeenten en het resterende bedrag te bestemmen voor reserves en voor het niet in rekening 
brengen van een post onvoorzien;

c) De gemeenteraad constateert dat het weerstandsvermogen van de VRH voldoende is om de 
risico’s af te dekken;

d) De gemeenteraad stelt met genoegen vast dat - na eerdere opmerkingen hierover in 
voorgaande járen - het accountantsrapport 2018 vaststelt dat de voorziening groot onderhoud 
evenwichtig is en dat hiervoor een degelijke onderbouwing is gegeven;

e) De gemeenteraad kan zich vinden in de dekking van de uitgaven van de Veiligheidsregio 
Haaglanden voor 2020 zoals verwoord in de meerjarenbegroting 2020 - 2023;

II. De zienswijze van de gemeenteraad aan de VRH kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 mei 2019.

De griffier, De voorzitter,
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