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De gemeente draagt € 1,2 miljoen bij aan de Veiligheidsregio. De bijdrage in  

tabel bestaat uit twee componenten. Het grootste gedeelte bestaat uit de 

bedrage die gebaseerd is op de vastgestelde Begroting 2017. Daarop is de 

nieuwe kostenverdeelsystematiek van toepassing, waartoe op 22 februari 

2018 door het bestuur is besloten. 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 Dit komt overeen. Deelname aan de Veiligheidsregio is een 

wettelijke verplichting voor de gemeente. 

De weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio bedraagt € 630.678 en is 

in de afgelopen jaren licht gestegen.  Deze stijging wordt verklaard door de 

toevoegingen uit de reserve Schoner Werken, de Reserve 

Organisatieontwikkeling en de rente.

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Nee, dit is een wettelijke verplichting.

Er is in de gemeentelijke begroting geen apart weerstandsvermogen voor 

deze verbonden partij opgenomen. Er is een algemene reserve waaruit 

tegenvallers kunnen worden gedekt. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het 

bestuur?

1 Ja,  burgemeester Heijkoop heeft zitting in het algemeen bestuur. 

De Veiligheidsregio is volledig eigendom van de 17 gemeenten. Hardinxveld-

Giessendam is aansprakelijk voor haar aandeel: 3% van het totaal.  

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Ja, door middel van de P&C-cyclus.

De verbonden partij is gedeeltelijk in staat om financieel bij te sturen. De 

jaarresultaten van de afgelopen jaren laten uiteenlopende verschillen zien. 

In onze recente zienswijze is aangetekend dat met betrekking tot de 

Omgevingswet de gelden pas mogen worden besteed na goedkeuring van 

de nadere onderbouwing en als er duidelijkheid is over de samenwerking 

met de andere GR-en binnen Zuid-Holland Zuid.

5. In welke mate is er 

vertrouwen in het bestuur en/of 

directie van de verbonden 

partij?

1 Dit vertrouwen is goed.

De bedrijfsvoering van de verbonden partij is gedeeltelijk op orde. Het risico 

dat de eerder afgesproken taakstelling niet wordt gehaald, is aanwezig. 

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 Ja, door middel van de P&C-cyclus. Eenduidigheid en het delen van 

de informatie(voorziening) met alle partners blijft een uitgangspunt.

De komende jaren vinden er diverse veranderingen plaats, dit kan 

consequenties hebben voor de verbonden partij. Goed risicomanagement is 

hiervoor een belangrijke basis.

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

3 De prestaties hebben een grote impact op onze organisatie.
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1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

3

Financieel

Profiel 2

Toelichting: De begroting van 2019 is voor het eerst gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelsystematiek waartoe in 2017 is besloten. Financieel is er sprake van een lagere bijdrage voor de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam. Het is de vertaling van de eerdere besluitvorming van het college en de gemeenteraad in december 2017. Vanwege het gemiddelde risico in de financiele analyse wordt 

voorgesteld om die classificatie aan te houden. 

2. Is het 

weerstandsvermogen in 

de verbonden partij 

toereikend?

2

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermogen 

obv risico's bij 

verbonden partij.

3

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk?

3

5. Is de verbonden partij 

in staat om financieel 

bijte sturen. 

2

6. Is de bedrijfsvoering 

van de verbonden partij 

op orde?

2

7. Is de kwaliteit van het 

risicomanagement van 

de verbonden partij op 

orde?

2


