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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de begroting 

2021-2024 vastgesteld. In deze vergadering is uitvoerig beraadslaagd over de zienswijzen die de 

gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij informeren wij u graag over de uitkomsten van deze 

vergadering en zullen wij ingaan op de punten uit de ingediende zienswijzen.  

 

Alle gemeenteraden hebben middels een zienswijze positief gereageerd op de ontwerp-

meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de herziene begroting 2020). Daarbij is met voldoening 

vastgesteld dat ook deze begroting weer in lijn is met de kaders1 die namens de colleges zijn 

aangedragen door de wethouders Financiën.  

 

In veel zienswijzen wordt gevraagd de VRH-kosten als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te 

maken. Graag wijs ik u in dit kader op te toelichting hierover in het document ‘COVID-19: 

verantwoordingsdocument plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio Haaglanden (VRH)'2 dat u 

onlangs door tussenkomst van de burgemeesters heeft ontvangen. Kortgezegd komt deze toelichting 

erop neer dat de directe, extra uitgaven voor de VRH naar verwachting ca. € 100.000 bedragen en 

kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Het (definitieve) financiële overzicht zal 

worden verantwoord via de reguliere rapportages.  

 

Voorts is door specifiek de gemeente Rijswijk aandacht gevraagd voor de verdeelsystematiek, met 

het verzoek het voorstel voor de evaluatie van deze systematiek voortvarend op te pakken en 

beschikbaar te hebben bij het indienen van de begroting van 2022.  

 

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 december 2017 is besloten het huidige financieel 

verdeelmodel voor een periode van vier jaar te continueren en daarna opnieuw een evaluatie uit te 

voeren naar het financieel verdeelmodel. Uit deze bestuurlijke afspraak vloeit voort dat deze evaluatie 

in 2022 wordt uitgevoerd, zodat hierbij vier jaarrekeningen kunnen worden betrokken. Mochten de 

uitkomsten van deze evaluatie aanleiding geven voor een aanpassing van het verdeelmodel, dan zal 

deze worden verwerkt in de begroting (2024-2027) die u in 2023 ter zienswijze zal worden 

voorgelegd. 

  

  

                                                
1 Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen.  
2 P20.000408. 
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Afsluitend  

 

Tot slot sturen wij u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 de begroting 2021-2024 ter kennisneming toe. De 

begroting is met inachtneming van deze bepaling tevens ter beoordeling toegezonden naar 

Gedeputeerde Staten.  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, 

 

  

 

 

 

 

J.M. van Bijsterveldt     E.E. Lieben 

Plv. voorzitter VRH     Secretaris 

 


