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Onderwerp Zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2021-2024 
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Naar aanleiding van de ontwerpbegroting VRH 2021-2024 (inclusief herziene begroting 
2020) ontvangt u hierbij onze zienswijze.

Wij nemen uw programmabegroting 2021 voor kennisgeving aan en hebben met 
belangstelling kennis genomen van de voortgang van de doelstellingen van de 
Veiligheidsregio Haaglanden. Wij stellen vast dat de komende beleidsperiode met 
aandacht voor relevante maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen invulling 
wordt gegeven aan de taken van de veiligheidsregio. Daarnaast achten wij het van belang 
dat de focus van de activiteiten van brandveilig leven onverminderd bij de doelgroepen 
jongeren, ouderen en verminderd zelfredzamen wordt gelegd.

Evenals afgelopen jaar heeft u bij de behandeling van de begroting volledig invulling 
kunnen geven aan de kaders die namens de colleges zijn aangedragen door de 
wethouders Financiën van de aan de Veiligheidsregio deelnemende gemeenten.
Wij merken wel op dat de Veiligheidsregio elk jaar budget overhoudt. Wij doen een beroep 
op het bestuur om nauwkeuriger te begroten, zodat de gemeenten niet jaarlijks geld 
terugkrijgen.
Wij hechten eraan dat deze lijn onverminderd wordt voortgezet, maar hebben nota 
genomen van het feit dat uw organisatie in relatie tot de bestrijding van het Coronavirus 
geconfronteerd kan worden met extra uitgaven.
Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op de samenleving met grote gevolgen. 
Wij verzoeken door het bestuur te worden geïnformeerd of de coronacrisis tot 
aanpassingen van het regionale beleidsplan leidt en/of tot verschuivingen in de 
werkzaamheden en daarmee mogelijk ook in de uitgaven.

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.
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Wij vertrouwen erop dat u onder de gegeven omstandigheden de noodzakelijke 
maatregelen treft om de dienstverlening van de VRH te blijven garanderen.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond dhr. K. Tigelaar
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