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Ons kenmerk

Bijlagen

Geachte mevrouw Krikke,

Bij brief van 10 april 2019 is de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023, van de 
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) aan de gemeente Zoetermeer toegestuurd. Conform 
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) stelt u ons in de gelegenheid onze 
zienswijze uiterlijk 11 juni 2019 bij het Dagelijks Bestuur in te dienen.

Namens de gemeenten in de regio Haaglanden is op 19 november 2018 een kaderbrief 
begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen verstuurd. In deze brief zijn een aantal 
financiële uitgangspunten aangegeven voor uw begroting. Uit uw ontwerp- 
meerjarenbegroting 2020-2023 blijkt dat de financiële uitgangspunten, genoemd in de 
kaderbrief, worden opgevolgd.

De gemeenteraad van Zoetermeer stemt in met de ontwerp-meerjarenbegroting 2020- 
2023. De gemeenteraad heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerp- 
meerjarenbegroting 2020 - 2023.

Indexering en weerstandsvermogen
De gemeentelijke bijdrage is in 2020 met 1,7607o geïndexeerd. De trend vanuit 
voorgaande járen is met 0,1607o bijgesteld. Deze indexatie is conform de gemeentelijke 
kaderbrief. Daarbovenop wordt de deelnemersbijdrage verhoogd in verband met de 
stijging van het aantal inwoners in Haaglanden. De deelnemersbijdrage van gemeente 
Zoetermeer stijgt in 2020 met C 110.000,- tot een bedrag van 9,449 miljoen euro.

Het weerstandsvermogen is als voldoende beoordeeld en heeft een ratio van 1,0. Dit is 
volledig in lijn met de gemeentelijke kaderbrief.

Prestatie-indicatoren
In een eerdere zienswijzen is door de gemeenteraad van Zoetermeer gevraagd om de 
prestatie-indicatoren te verbeteren. Nogmaals vragen wij aandacht voor deze prestatie-



indicatoren. Op dit moment zijn de indicatoren allen kwantitatief van aard. Het toevoegen 
van kwalitatieve indicatoren levert een bijdrage aan het concreet behalen van de gestelde 
beleidsdoelen.

Potentiële tekorten door wijziging rechtspositie vrijwilligers
De raad verzoekt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio om bij de uitwerking van 
de programmabegroting 2020-2023 een oplossing te hebben voor het potentiële tekort 
van C 600.000 als gevolg van de wijziging van de rechtspositie (Wnra) van vrijwilligers.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2019, waarin de begroting wordt 
vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is 
gebeurd. Uw schríftelijke reactie op de zienswijze ontvangen wij daarom graag zo 
spoedig mogelijk na deze vergadering.

De gemeenteraad van Zoetermeer,
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,B. Aptrootlókland MCM


