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Bijlage 

Onderwerp 
Zienswijze Meerjarenbegroting 2021-2024 Veiligheidsregio 
Haaglanden 

Geachte Leden van het Dagelijks Bestuur, 

In antwoord op uw brief van 9 aprii 2020, waarin u de gemeenteraad 
uitnodigt om zienswijze te geven op de Ontwerp Meerjarenbegroting 2021- 
2024 van de Veiligheidsregio Haaglanden, sturen wij u namens de raad 
deze reactie. 

Indexering 
In de ontwerp meerjarenbegroting is indexering op de deelnemersbijdrage 
toegepast. Deze indexatie is conform de methoden van de gemeentelijke 
kaderbrief d.d.19 december 2019 en leidt niet tot commentaar. 

Weerstandsvermogen 
De Veiligheidsregio stelt voor om een deel van het jaarresultaat 2019 in te 
zetten om het weerstandsvermogen omhoog te halen naar 1,0. Gemeente 
Delft onderschrijft het hebben van voldoende capaciteit en steunt dit 
voorstel. 

Extra uitgaven coronacrisis 
U benoemt het Coronavirus als 'niet alledaagse omstandigheden'. Een 
sentiment dat wij delen en we zijn blij met de inspanningen die de 
Veiligheidsregio heeft geleverd in de coördinatie en bestrijding van het virus. 
De volle scope hiervan en de bijkomende kosten zijn voor ons echter niet 
goed zichtbaar. We begrijpen dat er nog veel onduidelijkheid is over de duur 
van deze crisis en eventuele compensatie vanuit het Rijk. 

Wij verzoeken u om, zo ver als redelijkerwijs kan, bij de eerste 
bestuursrapportage een overzicht te geven van de tot dan toe gemaakte 
kosten. 
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Hiermee stemmen wij in met Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 van 
de Veiligheidsregio Haaglanden. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

ir. T.C.S. Vollebregt l.b. 

, secretaris 

drMeBerger, l.S. 

2/2 


