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ONDERWERP
Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting
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DATUM VERZONDEN

2 8 MEI 2020

Geachte Bestuur,

Per brief van 9 april jl. heeft u ons verzocht, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, uiterlijk 10 juni 2020 een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 
VRH 2021-2024. Hierbij doen wij u onze reactie toekomen.

De raad heeft in haar vergadering van 26 mei 2020 de meerjarenbegroting voorzien van een 
positief advies. De raad heeft daarbij de volgende opmerkingen geplaatst waarvan wij u graag 
deelgenoot maken.

Het is goed te lezen dat ook dit jaar de ontwerp-meerjarenbegroting voldoet aan de kaderbrief van 
de Haaglanden gemeenten. Met deze begroting kan de Veiligheidsregio Haaglanden in de 
komende periode inzetten op het verder uitwerken en borgen van de ontwikkelingen om de 
organisatie toekomstbestendig te maken.

Het vinden en binden van vrijwilligers vereist blijvende aandacht. Door de VRH wordt hier sterk 
op ingezet en de bezetting is nog steeds voldoende georganiseerd met alle maatregelen die 
hiervoor genomen zijn. Het is zaak dat dit zo blijft. Wij worden graag op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen hierin.

De ontwikkelingen in verband met de coronacrisis hebben ook hun weerslag op de VRH. De 
verwachting is dat dit onvoorziene kosten met zich mee gaat brengen. Het voorstel is hiervoor 
een voorziening te treffen en deze onvoorziene kosten hiervan ten lasten te brengen. Hierdoor 
wordt verrekening achteraf mogelijk voorkomen. Wellicht zal een dergelijke voorziening ínhouden 
dat de tot op heden jaarlijkse positieve afrekening richting gemeenten (eenmalig) over 2020 geen 
doorgang kan vinden.



PAGINA 2

GEMEENTE WESTLAND

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Westland, 
namens hen,

de burg eester,

B.R. A-reTfűŝ'

entesecretarjs

fC. Spin dier

20-0105571


