
 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 bij brief met kenmerk 2019-278 inzake ontwerp begroting 2020 

Bijgaand ontvangt u de ontwerp begroting 2020 van de VRZHZ. Het betreft het laatste jaar van ons 

beleidsplan 2017-2020. In deze memo zetten we eerst de verwachte meerjarige ontwikkelingen 

uiteen en gaan we in op het financieel perspectief. De uitwerking van deze treft u vervolgens in de 

bijgevoegde ontwerp begroting 2020. 

 

Visie op de VR 

De afgelopen periode hebben we ingezet op het verkennen van een visie voor de komende jaren. 

Via het traject ‘strategische heroriëntatie’ en de retraite 2019 is samen met bestuur en partners 

onderzocht wat de toekomstige rol van de VR zal zijn. Dit blijft een zoektocht. Vooruitlopend op de 

evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s zien we echter een maatschappelijke taakstelling, die dicht 

ligt bij wat we nu doen, maar waarbij meer nog dan nu aandacht is voor het zoeken naar wat ons 

bindt binnen Zuid-Holland Zuid en het versterken van de regionale samenwerking binnen onze 

regio.  

 

Zoeken naar de juiste schaal 

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de juiste schaal, waarop we operationeel kunnen 

excelleren, met als uitgangspunt dat de VRZHZ sterk, flexibel en daadkrachtig is, voor zowel de 

bestrijding van dagelijkse incidenten als (de coördinatie) van grootschaliger optreden. Dat betekent 

aan de ene kant een slagvaardige en toekomstvaste brandweerorganisatie, dichtbij en verbonden 

met de maatschappij en gemeenten. Aan de andere kant een platform waarop de verbindende, 

coördinerende en een deel van de uitvoerende taken van bevolkingszorg worden uitgevoerd.  

 

Samenwerken met de omgeving op verschillende niveaus 

Bij de uitvoering van onze taken zullen we continue op de omgeving moeten inspelen en snel 

kunnen schakelen op verschillende niveaus. Zo zijn er (nieuwe) typen crisis, die spoed-aanpak op 

een ander niveau vragen, maar ook ontwikkelingen (bijvoorbeeld de grote infrastructurele 

ontwikkelingen in onze regio) waarbij wij vanuit onze veiligheidsrol aanhaken en pro-actief onze 

inbreng leveren. Van steeds groter belang daarbij zal het verkrijgen en delen van de juiste 

informatie zijn, wat vraagt om informatiegericht werken binnen een open maar veilige en robuuste 

netwerkstructuur met veel partijen. 

 

Financieel perspectief 

Dit alles zal gebeuren in het licht van een financieel perspectief, waarbij we moeten realiseren dat 

er ontwikkelingen op ons afkomen alsook op veel andere terreinen opgaven voor de gemeenten 

liggen. Een continue zoektocht naar een efficiënte en realistische aanwending van schaarse 

middelen, binnen de uitgangspunten van de kostenverdeelsystematiek blijft dan ook hoog op onze 

prioriteitenlijst staan.  

 


