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Zaak Bijlage  
 - 

Geacht bestuur, 

Op 15 april ontvingen wij de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. U nodigt ons uit om hierop een zienswijze te geven. De zienswijze 
treft u hieronder aan.  
 
Zienswijze ontwerpbegroting Zuid-Holland zuid 2022 

- In de ontwerpbegroting 2022 is een taakstelling opgenomen van €1 miljoen die op dit moment 
nog niet is onderbouwd. Ondanks dat u aangeeft dat de invulling hiervan in de retraite (later 
dit jaar) terugkomt, hechten wij er veel waarde aan dat u ons (indien hiertoe aanleiding is) 
tussentijds op de hoogte stelt en informeert. Ook als de taakstelling niet wordt gehaald. Het is 
voor ons vanzelfsprekend van belang dat de invulling van de taakstelling niet ten koste gaat 
van onder andere de opkomsttijden van de brandweer. 

 
- In 2022 worden er (verdere) ontwikkelingen verwacht rondom de Europese deeltijdrichtlijn en 

de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. U geeft aan deze ontwikkelingen nauwlettend in 
de gaten te houden. Wij verzoeken u om ons over de voortgang hiervan tijdig te informeren 
zodat de bestuurlijke en financiële gevolgen van deze twee ontwikkelingen – die nu nog niet 
in de begroting zijn meegenomen – inzichtelijk worden. 

 
- De doorlooptijd van de bestrijding (van de effecten) van de Corona crisis vragen ook in 2022 

nog aandacht en inzet van de Veiligheidsregio. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de planning 
van 2022, zo geeft u aan. Indien hieruit financiële gevolgen voortvloeien (afgezet tegen de 
voorliggende conceptbegroting), gaan wij ervanuit dat u ons hierover informeert. 

 
- Voor wat betreft de financiële kengetallen constateren wij voor de komende jaren een 

verslechtering. Wij vragen ons af wat dit op termijn voor de deelnemende gemeenten 
financieel gaat betekenen. Ook zijn wij geinteresseerd op welke wijze de VRZHZ met deze 
kengetallen wil gaan sturen op haar financiele positie.  
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Jaarstukken 2020 
De jaarrekening kent een positief resultaat van €5.000.  
 
U stelt voor om:  

- conform  het besluit van het AB, de jaarrekening sluitend te maken door onttrekking uit de 
reserve transitievergoeding Vijfheerenlanden. 

- het resultaat, vanwege het geringe bedrag, en conform het besluit van het AB, niet uit te keren 
aan de gemeenten. 

 
Wij kunnen ons in deze voorstellen vinden.   
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Sonja van der Stel Dirk Heijkoop 


