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Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Haaglanden 

Datum: Vul datum in 

Onderwerp: Advies Financiële Adviescommissie VRH 

  

 

Zeer geacht bestuur, 

 

In de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is opgenomen  

(art. 21) dat de Financiële Adviescommissie VRH (hierna te noemen: ‘commissie’) het Algemeen 

Bestuur van de VRH adviseert over het financiële beheer en beleid. 

 

In het kader van deze taak heeft de commissie in de vergadering van 13 mei 2020 de ontwerp-

meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de kaderbrief), het financieel jaarbericht 2019 en het 

accountantsverslag behandeld. Deze documenten zijn in de betreffende vergadering helder toegelicht 

door zowel een bestuurlijke1 als ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de VRH alsook door een 

vertegenwoordiging van de accountant. Graag spreekt de commissie hiervoor haar dank uit. 

 

In deze vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe het Coronavirus doorwerkt en welk 

financieel effect dit heeft op de VRH. Hierbij is een toelichting gegeven op de afweging die u heeft 

gemaakt om vast te houden aan de geldende afspraken rondom het weerstandsvermogen van de 

VRH. Evenwel is toegelicht dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat gemeenten als gevolg van 

het Coronavirus voor de VRH garant zullen moeten staan; zoals het zich laat aanzien zullen de 

Coronakosten binnen de reguliere begroting kunnen worden opgevangen. Hoewel de commissie zich 

realiseert dat de Coronacrisis nog langere tijd zal blijven voortduren en er pas op een later moment 

een definitief financieel uitsluitsel kan worden gegeven, is het vertrouwenwekkend dat de VRH ook 

tijdens een crisis het gezonde financiële beleid consistent doorvoert.  

 

Voorts spreekt de commissie ook graag haar tevredenheid uit over de opvolging die de VRH heeft 

gegeven aan de aanbeveling die de accountant vorig jaar heeft gedaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Robbert Moree 

Voorzitter Financiële Adviescommissie VRH 

                                                
1 Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën. 


