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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 26 mei 2021 de ontwerp-

meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief de kaderbrief), het financieel jaarbericht 2020 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. 

 

De commissie concludeert dat de betreffende documenten en toelichting daarop beeld geven van een 

organisatie die in control is en consistent (financieel) beleid voert. Tegelijkertijd ziet de VRH zich 

gesteld voor een aantal uitdagingen, zoals de beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de 

bevolkingsgroei en de steeds drukker wordende regio alsook het invullen van noodzakelijke 

vacatures. Deze punten zijn uitgebreid aan de orde geweest in de commissievergadering en hebben 

blijvende aandacht van de commissie. In dit kader zal de vergadering van dit najaar in het teken 

staan van het thema ‘vrijwilligheid’.  

 

Met ingang van het boekjaar 2021 zal de VRH een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen 

in de jaarrekening. De commissie heeft begrepen dat op dit moment wordt gekeken naar een 

invulling die passend is bij een uitvoerende organisatie en de accountant hierover met de VRH-

organisatie meedenkt. De commissie wil graag haar waardering uitspreken voor de constructieve 

samenwerkingsbereidheid van de accountant.       

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Financiële Adviescommissie VRH 

 

 
1 Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën. 


