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Zienswijze ontwerp-meerjarenbegrotin g

Geachte leden van het Dagelij ks Bestuur,

Per brief van 10 april jl. heeft u ons verzocht om, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappe-
lijke regelingen, uiterlij k 11 juni 2019 een zienswijze in te dienen op de ontwerp-
meerjarenbegroting V RH 2020-2023.

De ontwerp-meerjarenbegroting is ook dit jaar weer goed op orde en voldoet aan de kaderbrief
van de Haaglanden gemeenten. Ook is aangegeven dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het vin-
den en binden van vrijwilligers. Met deze begroting hebben wij er het vertrouwen in dat de Veilig-
heidsregio Haaglanden in de komende periode in kan zetten op het verder uitwerken en borgen
van de ontwikkelingen om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Wij stemmen in met de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 en worden graag op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen die de komende jaren doorgevoerd worden. Daarnaast zijn er
een aantal aandachtpunten die we extra willen belichten.

Vrijwilligers
Ook dit jaar vragen we weer aandacht voor het vinden en binden van vrijwilligers. U geeft aan
hier blijvend op te investeren, maar ook wordt aangegeven dat de beschikbaarheid van vrijwi l-
ligers in de dag situatie een steeds grotere uitdaging wordt. Ondanks alle inspanningen zal de
werving van vrijwilligers niet volledig slagen. De VRH heeft dit als structureel risico opgenomen in

de begroting.

Zover wij weten zijn er in de gemeente Westland nog voldoende vrijwilligers, maar in hoeverre en
wanneer gaat het hierboven geschetste probleem een probleem vormen voor de bezetting in de
gemeente Westland? ln de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 hebben we
gevraagd op welke manier de brandweerorganisatie rekening gaat houden met eventuele toe-
komstscenario's. Hier hebben we nog geen antwoord op gekregen. Ook dit jaar verzoeken wij u

om hier inzicht in te geven.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
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Daarnaast is er in de voorgaande zienswijze aandacht gevraagd voor de Wnra. Opvallend is dat
het risico van de Wnra is aangepast van'klein'naar'gemiddeld'. De Minister van het ministerie
van Justitie en Veiligheid werkt aan een oplossing en komt medio 2019 met een structurele oplos-
sing. Het verhogen van het risico impliceert dat er nog geen uitzicht is op een structurele oplos-
sing die recht doet aan de positie van de brandweervrijwilligers. We verzoeken het bestuur van de

VRH om blijvend aan te dringen op een oplossing die het huidige systeem van brandweervrijwil-
ligers waarborgt.

Energie transitie
Als laatste vragên wij uw aandacht voor de energie transitie en de ontwikkelingen die nodig zijn
voor het verduurzamen van het vastgoed. Omdat de brandweerkazernes in de gemeente Westland
in eigendom zijn van de gemeente, is het van belang om de gemeente Westland hierin tijdig te
betrekken. Gezamenlijk kunnen we er voor zorgen dat de brandweerkazernes per 1 januari 2023
voldoen aan de Europese richtlijn EPDB.

H oogachtend,
de Raad van Westland,

De griffier, de zi tte r,

A.F. Bergmans B. R. Arends
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