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betreft Zienswijze begroting 2021 begroting VRH datum

bijlage(n) VERZONDEN 1 6 JUNI 2020

Geacht bestuur,

Hierbij zenden wij u onze zienswijze op uw begroting 2021. Ook dit jaar spreken wij onze waardering uit 
voor het vele goede werk dat door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt verricht. Zeker bij de 
actuele bestrijding van het Coronavirus vervult de VRH een centrale rol bij het regionaal afstemmen en 
regelen van de voorwaarden en maatregelen die moeten worden genomen in de deelnemende 
gemeenten. Wij nemen de begroting voor 2021 voor kennisgeving aan.

Indexering
De toegepaste indexering in de begroting van de VRH is in lijn met de kaderbrief voor 
gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten.

Verdeelsystematiek
De verdeelsystematiek is ongewijzigd en conform de AB vergadering van 17 december 2017 waarin het 
besluit is genomen de grote verschillen in de bijdragen van de categorie “stedelijk” ongewijzigd te laten. 
Na 4 jaar zou er een evaluatie plaatsvinden. Eind 2021 wordt, conform de eerder gemaakte afspraak, de 
verdeelsystematiek opnieuw geëvalueerd. De gemeenteraad van Rijswijk wil graag weten hoe en op 
welke wijze deze evaluatie wordt uitgevoerd.

Volgens onze berekeningen betaalt de gemeente Rijswijk momenteel ongeveer C 371.000 per jaar te 
veel aan de VRH. Wij zijn van mening dat de verdeelsleutel aangepast dient te worden en dat de 
bijdrage van Rijswijk significant naar beneden moet worden bijgesteld. Wij vinden dat de bijdrage van de 
deelnemende gemeenten gebaseerd zou moeten zijn op objectieve maatstaven. Inmiddels is de 
brandweerzorg door efficiency-maatregelen meer gestandaardiseerd en zijn de gemeentelijke grenzen 
van de brandweerzorg komen te vervallen, terwijl de gemeentelijke bijdragen wel voor een groot deel 
worden bepaald door de kosten binnen de gemeentegrenzen uit het verleden. Er zijn andere regio’s die 
wel gebruik maken van objectieve verdeelsleutels, zoals een gelijk bedrag per inwoner.

In de diverse zienswijzen van de afgelopen járen hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de 
verdeelsystematiek. Wij willen graag zien dat het voorstel voor de evaluatie voortvárend wordt opgepakt 
en beschikbaar is bij het indienen van de begroting van 2022.

De gemeenteraad, 
de griffier, de voorzitti

J.A. Massaar, bpa “s. M.J. Bezuijen

Het stadhuis is te bereiken met tram 17,S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden 

en richten aan: Gemeente Rijswijk, BV/FIN, Postbus 5305, 2280 HH 

Rijswijk

bus 22, 23. 30, 50 en 51 

pagina 1 van 3



20.036742 15-6-2020 11:20


