
Geacht bestuur,  
 

Op 16 april en 24 april ontvingen wij de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. U nodigt de raad van Hardinxveld-Giessendam uit om hierop voor 

10 juni 2019 zijn zienswijze te geven. 

 

In zijn vergadering van … juni 2019 heeft de raad besloten tot het indienen van de onderstaande 

zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020.  

 

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 

 

- In de inleiding van de begroting  staat opgenomen dat de uittreding van de gemeenten 

Leerdam en Zederik in de totale gemeentelijke bijdrage is verwerkt, is dit niet heel transparant 

wat de uittreding financieel voor de gemeente betekent de komende jaren betekent.  Wij 

verwachten dat u op korte termijn de financiële gevolgen van de ontvlechting op heldere wijze 

aan ons voorlegt. 

 

- In de begroting wordt ingegaan op het nieuw op te stellen beleidsplan 2021-2024. Wij vragen 

u hierbij specifiek aandacht te hebben voor de eventuele gevolgen van de Omgevingswet en 

de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.  

 

- Het is goed te lezen dat in de begroting expliciet is aangegeven dat zelfredzaamheid en 

risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak als speerpunten zijn benoemd. Gezien 

de (landelijke) ontwikkelingen, zoals nieuwe type crises, zouden wij deze speerpunten ook in 

het nieuwe beleidsplan een plek willen geven. 

  

Jaarstukken 2018 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Een bedrag van € 1,7 miljoen is 

reeds aan de gemeenten uitgekeerd in 2018. Het daadwerkelijke netto jaarresultaat komt hiermee uit 

op € 1,42 miljoen. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van de accountant 

gevoegd. 

 

U stelt voor om het positieve resultaat van € 1,42 miljoen uit te keren aan de deelnemende 

gemeenten. Wij kunnen ons in dit voorstel vinden. 

 

In zijn vergadering van … juni 2019 heeft de raad besloten de jaarstukken 2018 voor kennisgeving 

aan te nemen.  

 
 


