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Aan de Colleges van B&W 

van de 10 deelnemende gemeenten 

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

Geacht college, 
 
Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart jl. de 
ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
behandeld.  
 

Overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke 
regeling VRZHZ (GR VRZHZ), ontvangt u bijgevoegd de ontwerp-begroting 
2020. Wij verzoeken u de ontwerp-begroting 2020 VRZHZ ter behandeling 
aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele zienswijze van de 
gemeenteraad op deze ontwerpbegroting kan via uw college (artikel 28, lid 

6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 10 juni 2019 schriftelijk ter kennis worden 
gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht).  
 
Bestuurlijke behandeling 
De behandeling van de ontwerp-begroting 2020 vindt plaats in de 
vergadering van het algemeen bestuur VRZHZ op 17 april 2019. Daarmee 
zijn de leden van het bestuur en daarmee de burgemeesters geïnformeerd 
over de ontwerp-begroting zoals deze nu wordt voorgelegd aan de raden. 

In het algemeen bestuur van 27 juni 2019 staat de behandeling van de 
begroting 2020 weer op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen 
bestuur betrekken bij de vaststelling van de begroting 2020. Uiteraard 
vindt hiertoe afstemming plaats met de auditcommissie als ook met het 
kernteam.  

 

Raadsinformatieavond  
In gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd, 
wordt op 13 mei 2019 een raadsinformatieavond georganiseerd. Tijdens 
deze avond wordt een toelichting gegeven op de begroting 2020 als ook de 
jaarrekening 2018. De avond wordt gehouden in het Apollo Hotel te 
Papendrecht, inloop vanaf 19:00 uur. Alle griffiers en 

gemeentesecretarissen ontvangen hiertoe een uitnodiging. 
 
Jaarstukken 2018 
Na de vergadering van het algemeen bestuur van 17 april aanstaande 
wordt de jaarrekening 2018 ter kennisnamen aan u aangeboden, samen 
met het jaarresultaat welke voor zienswijze wordt voorgelegd. U ontvangt 
hiertoe een aparte brief. 

 
Vragen of opmerkingen 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen 
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met bestuursondersteuning via 088-636 5303, e-mail j.boons@vrzhz.nl. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Het dagelijks bestuur van de  

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

 

De secretaris,  De voorzitter, 

   

   

   

   

Drs. C.H.W.M. Post Mcm 

 

 Mr. A.W. Kolff 

 

  
 
 
 

  


