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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 14 juli 2021 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de begroting 

2022-2025 (inclusief de herziene begroting 2021) vastgesteld. In deze vergadering is uitvoerig 

beraadslaagd over de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij informeren wij u 

graag over de uitkomsten van deze vergadering en zullen wij ingaan op de punten uit de ingediende 

zienswijzen.  

 

Alle gemeenteraden hebben middels een zienswijze positief gereageerd op de ontwerp-

meerjarenbegroting 2022-2025, die in lijn is met de kaders1 die namens de colleges zijn aangedragen 

door de wethouders Financiën.  

 

Vanuit de gemeenteraden van Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar is de VRH 

gevraagd te onderzoeken hoe in de begroting van 2023 en meerjarenramingen besparingen kunnen 

worden gevonden. Gelet op het feit dat de VRH een uitvoeringsorganisatie is, zullen besparingen 

altijd gevolgen hebben op deze uitvoering. Besparingen moeten daarom vooral worden gevonden in 

de wijze waarop toenemende administratieve verplichtingen worden ingevuld. Zo wordt – in 

afstemming met de accountant – gekeken naar mogelijkheden om zo ‘lean & mean’ mogelijk 

invulling te geven aan de nieuwe verplichting om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen 

in de jaarrekening.  

 

Door specifiek de gemeenteraad van Rijswijk is verzocht de financiële verdeelsleutel aan te passen. 

Besluitvorming over een eventuele aanpassing vergt echter eerst een evaluatie van het financieel 

verdeelmodel. Deze evaluatie wordt volgend jaar uitgevoerd, zodat – in lijn met de regionale 

afspraken die hierover zijn gemaakt bij de laatste evaluatie (december 2017) – de evaluatie kan 

worden gebaseerd op vier jaarrekeningen. Mochten de uitkomsten van deze evaluatie aanleiding 

geven voor een aanpassing van het verdeelmodel, dan zal deze aanpassing worden verwerkt in de 

begroting (2024-2027) die in 2023 ter zienswijze zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 

 

Naast deze financiële punten wordt in diverse zienswijzen ook ingegaan op beleidsmatige 

ontwikkelingen. Hierbij gaat het onder andere om de ontwikkelingen op het gebied van brandweer-

vrijwilligers (beschikbaarheid, taakdifferentiatie), verdichting, energietransitie, duurzame  

 

 

 

 

 
1 Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen.  
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inzetbaarheid en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen. Uiteraard is de VRH bereid om in raads- of 

commissievergaderingen nadere toelichting te geven op deze beleidsmatige (en financiële) 

ontwikkelingen.   

 

 

Afsluitend  

 

Tot slot sturen wij u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 de begroting 2022-2025 ter kennisneming toe. De 

begroting is met inachtneming van deze bepaling tevens ter beoordeling toegezonden naar 

Gedeputeerde Staten.  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, 

 

  

 

 

 

 

Jan van Zanen      Esther Lieben 

Voorzitter VRH      Secretaris 

 

 

 


