
Op 12 april 2018 hebben wij uw aanbiedingsbrief met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 ontvangen. 
Op 31 mei  2018 heeft  de gemeenteraad kennisgenomen van deze stukken.  Naar  aanleiding van deze 
consultatie bieden wij u de volgende zienswijzen aan. 

Zienswijze Jaarstukken 2017
Over 2017 is er sprake van een fors overschot van € 3.04 miljoen. Uw bestuur stelt voor dat één deel 
rechtstreeks wordt terugbetaald aan gemeenten, circa € 1,7 miljoen. Het andere deel, circa € 1,2 miljoen 
stelt u voor om te verwerken in een bestemmingsreserve voor twee projecten. Uw argumentatie om tot deze 
reserves over te gaan is dat zo geen extra beslag op de lopende (2018) en nieuwe begrotingen hoeft te 
worden gelegd. En op deze manier worden schommelingen in het lokale uitgave patroon tegengegaan.

Het standpunt van ons college en de gemeenteraad is dat alle overschotten in principe dienen terug te 
komen naar de gemeenten. Er  is begrip voor het gegeven dat de invoering van de Omgevingswet ook  
middelen vereist van de Veiligheidsregio (en de andere Gemeenschappelijke Regelingen).
Wat naar onze mening ontbreekt, is een nadere onderbouwing over de wijze waarop de Veiligheidsregio  met 
de andere drie GR-en binnen Zuid-Holland Zuid de samenwerking zoekt om dubbelingen én eilandvorming 
wordt tegengegaan.

Wij stemmen in met de voorgestelde resultaatbestemming. Wij tekenen hierbij aan 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.

Begroting 2019 (beleidsmatige zienswijze)
De begroting van 2019 is voor het eerst gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelsystematiek waartoe in 2017 
is besloten. Financieel is er sprake van een fors lagere bijdrage voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
Het is de vertaling van de eerdere besluitvorming van het college en de gemeenteraad in december 2017.

Beleidsmatig wordt een aantal zaken voorgelegd zoals onder meer in hoofdstuk 3 over innovatieve 
ontwikkelingen in 2019. Er is niet helder beschreven welke van die ontwikkelingen ook in de 
volle breedte van crisis- en risicobeheersing beschikbaar komen voor andere partners van de 
Veiligheidsregio. Onze voorkeur gaat uit naar een integrale inzet hiervan. Voortschrijdend inzicht leert dat 
deze aspecten in een multidisciplinaire uitvoeringsomgeving beter tot hun recht komen. 

Eenduidigheid en het delen van de informatie(voorziening) met alle partners dient dan ook het uitgangspunt 
te zijn als het gaat om innovatie. In de huidige tijd van cloudachtige werkomgevingen zou dat wat ons betreft 
een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Juist omdat vanaf 2019 het proces Bevolkingszorg zich meer en meer 
zal richten op multidisciplinaire samenhang voor innovatieve ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris,                             de burgemeester,

drs. Robert ’t Hoen MPM D.A. Heijkoop
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