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Onderwerp 
Reactie jaarstukken 2021 en zienswijze ontwerpbegroting 2023 
 
 
 
Geacht leden van het Dagelijks Bestuur,  
 
Op 15 april 2022 ontvingen wij de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). U nodigt ons uit om hierop een zienswijze te geven. U 
treft, gelet op de gestelde reactietermijn van de zienswijze op uiterlijk 9 juni 2022, hierbij alvast onze 
zienswijze aan. De zienswijze is onder voorbehoud van de formele goedkeuring van onze 
gemeenteraad op 23 juni aanstaande. 
 
Zienswijze ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2023 
De ontwerpbegroting vraagt de 10 gemeenten om extra bij te dragen aan de begroting van de VRZHZ. 
In 2021 kon dit tekort nog worden gedekt uit de reserve Vijfheerenlanden. U stelt dat het kostenniveau 
in de bedrijfsvoering significant is gestegen. De veiligheidszorg voor onze inwoners moeten we op het 
huidig niveau garanderen. Daarom zullen nieuwe besparingen direct invloed hebben op de kwaliteit 
van de dienstverlening. Steeds vaker wordt ervaren dat vanuit het Rijk een beroep wordt gedaan op de 
Veiligheidsregio’s om samen met gemeenten crises het hoofd te beiden, denk hierbij aan de Oekraïne 
crisis of de (nasleep van de) Corona crisis. Lang niet altijd is vooraf duidelijk hoe de financiële 
vergoedingen lopen en of deze toereikend zijn. De structurele extra bijdrage komt voort uit de nieuwe 
CAO, stijgende kosten en exogene ontwikkelingen die zorgen voor negatieve begrotingsresultaten in 
het meerjarig perspectief Voor het jaar 2022 en erna is nodig dat de gemeenten extra gaan bijdragen 
aan de begroting van de Veiligheidsregio.  
 
De extra bijdragen gaan om een eenmalige bijdrage en een structurele bijdrage: 
 

➢ Voor 2022 geldt een eenmalige extra bijdrage (prognose) van €-2.161.000. Dat betekent voor 
Hardinxveld-Giessendam een eenmalige extra bijdrage van €-71.313. 

➢ Vanaf 2023 wordt om een structurele extra bijdrage gevraagd van €-2.264.000. Dat betekent 
voor Hardinxveld-Giessendam een structurele extra bijdrage van €-74.712. 

 
Advies 
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting en begrijpt dat de kostenstijging 
én de grotere beleidsopgaven zorgen voor negatieve begrotingsresultaten in het meerjarig 
perspectief. Ondanks het begrip, zijn er ook zorgen over deze kostenstijgingen. Wij doen een 
dringende oproep aan de Veiligheidsregio om op de extra bijdrage van 2022 stevig te sturen en waar 
mogelijk deze kosten terug te dringen. Wij vragen de Veiligheidsregio om zich volledig in te zetten om 
de kostenstijging in de toekomst zoveel mogelijk te beperken en te onderzoeken op welke manier 
kostenreductie kan plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van de in het meerjarig beleidsplan 
vastgestelde kwaliteitsniveau.  
 
Tevens blijven wij graag geïnformeerd over de extra oproep aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties om het resttekort van de uittreding van Vijfheerenlanden te 
compenseren. Wij willen graag geïnformeerd worden over de uitkomst van dit verzoek.  
Tenslotte willen u meegeven dat wij tevreden zijn over de aanpak rondom de Risk Factory. Daarbij 
doen wij wel de oproep om eerst inzicht te krijgen in de bijdrage van andere partners. Voordat er 
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besluitvorming kan plaatsvinden vinden wij het belangrijk om een haalbare Businesscase 
gepresenteerd te krijgen. 
 
Indien er in de toekomst ontwikkelingen zijn op bovenstaande gaan wij ervanuit dat u ons hierover 
informeert.  
 
Jaarstukken 2021 
De jaarrekening kent een negatief resultaat van € 9.000. 
 
Advies 
In het Algemeen Bestuur van 14 april is besloten, gelet op het kleine negatieve resultaat, geen 
zienswijze procedure te doorlopen. Wij kunnen hiermee instemmen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
 
 
De secretaris,     de burgemeester, 
    
 
 
 
Johan de Jager      Dirk Heijkoop 


