
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,  

 

Op 17 april ontvingen wij de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de 

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

17 juni 2020 zijn zienswijze te geven.  

 

In zijn vergadering van 18 juni 2020 heeft de raad besloten tot het indienen van de onderstaande ziens-

wijzen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021.  

 
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 

 

- In de begroting wordt aangegeven dat 2020 in het teken staat van de voorbereidingen op de 

inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Omdat de Wnra 

grote gevolgen kan hebben voor onze brandweervrijwilligers en mogelijk financiële gevolgen 

met zich mee kan brengen die in de onderliggende begroting nog niet zijn meegenomen, ver-

wachten wij dat u ons over de voortgang tijdig informeert. 

- 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 zelfredzaamheid en risicocommunicatie via een doel-

groepgerichte aanpak als speerpunten zijn benoemd. In de begroting wordt aangegeven dat 

het nieuwe beleidsplan 2021-2024 nog niet geheel klaar is en in de beleidsdoelen vooruit 

wordt gelopen op de wensen die eerder zijn uitgesproken. Wij hebben eerder aangegeven dat 

de onderwerpen zelfredzaamheid en risicocommunicatie in het nieuwe beleidsplan 2021-2024 

opgenomen dienen te worden. Met het opnemen van deze onderwerpen in de ontwerpbegro-

ting nemen wij aan deze onderwerpen in het nieuwe beleidsplan 2021-2024 een duidelijke 

plek zullen krijgen.  

- Het is goed te lezen dat, ondanks de recentheid en nog onbekendheid van de financiële ge-

volgen van de huidige COVID-crisis, de VRZHZ zich bewust is dat deze crisis mogelijk effect 

heeft op de onderliggende ontwerpbegroting 2021. Graag worden wij hierover, zodra meer be-

kend is, (bestuurlijk) geïnformeerd. 

- De reserve inhaalslag investeringen materieel welke in 2019 is gevormd loopt nog door na 

2021. De raad is benieuwd naar de verwachte realisatie van het investeringsplan en het ver-

loop van de reserve inhaalslag investeringen. 
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Jaarstukken 2019 

De jaarrekening 2019 heeft een positief jaarresultaat van € 3,8 miljoen. In dit positief resultaat is reke-

ning gehouden met de transitievergoeding voor de uittreding van de gemeente Leerdam en Zedering 

van € 5,1 miljoen. Zonder deze vergoeding heeft de Veiligheidsregio een negatief resultaat van € 1,4 

miljoen. Deze is ten laste gebracht van de reserve. De transitievergoeding wordt ingezet om de te korten 

t/m 2023 af te dekken.  

 

Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevoegd. 

 

U stelt voor om: 

- het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de nullijn, groot  

€ 3.696.618, te reserveren en hier een bestemmingsreserve “Transitievergoeding Vijfheeren-

landen” voor te vormen.  

- in te stemmen met het voorstel de MJP-component, groot € 115.000, in het bruto-jaarresultaat 

uit te keren aan de deelnemende gemeenten; 

 

Wij kunnen ons in deze voorstellen vinden. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


