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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2021 - 2024

Geachte heer Remkes,

Bij brief van 9 april 2020 is de "ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024’’ van de 
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) aan de gemeenteraad van Zoetermeer toegestuurd. 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) stelt u ons in de gelegenheid 
onze zienswijze uiterlijk 10 juni 2020 bij het Dagelijks Bestuur in te dienen.

Namens de gemeenten in de regio Haaglanden is op 2 december 2019 een kaderbrief 
begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen verstuurd. In deze brief is een aantal 
financiële uitgangspunten aangegeven voor uw begroting. Uit uw ontwerp- 
meerjarenbegroting 2021-2024 blijkt dat de financiële uitgangspunten, genoemd in de 
kaderbrief, worden opgevolgd.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de 
ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024:

Indexering en weerstandsvermogen
De gemeentelijke bijdrage is in 2021 met 2,4207o geïndexeerd. De trend voor voorgaande 
járen is met 1,6107o bijgesteld. Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief. 
Daarbovenop wordt de deelnemersbijdrage verhoogd in verband met de stijging van het 
aantal inwoners in Haaglanden. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zoetermeer 
stijgt in 2021 tot een bedrag van 9,778 miljoen euro.

De ratio van het weerstandsvermogen is voldoende na het toevoegen van C 51.000 
vanuit het jaarresultaat 2019. Dit is volledig in lijn met de gemeentelijke kaderbrief.

Masterclass hoogbouw, verdichting en energietransitie
Nogmaals wil de gemeenteraad van Zoetermeer de Veiligheidsregio Haaglanden 
bedanken voor de masterclass over hoogbouw, verdichting en energietransitie d.d. 9 
maart 2020. Wij gaan graag in op het voorstel om over twee jaar een vervolg te krijgen op 
deze masterclass.
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Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2020, waarin de begroting wordt 
vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is



gebeurd. Uw schríftelijke reactie op de zienswijze ontvangen wij daarom graag zo 
spoedig mogelijk na deze vergadering.

De gemeenteraad van Zoetermeer,

de griffii de voorzitter,

drs. J.P.J. Lokker


