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Onderwerp:
Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio ZHZ
Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de
Veiligheidsregio ZHZ conform hetgeen bepaald is in de gemeenschappelijke regeling.
Deze jaarstukken zijn vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 april 2021.
2. Conform artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling een beknopte zienswijze in
te sturen waarbij wordt aangegeven dat de gemeente Alblasserdam in het kader van de
eigen meerjarenbegroting voor 1 oktober een definitieve invulling van de taakstelling nodig
heeft om te kunnen bepalen of zij een structureel sluitende begroting heeft.
3. Kennis te nemen van de uitnodiging voor de digitale raadsinformatiebijeenkomst van de
Veiligheidsregio op woensdag 19 mei 2021 over de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022.

Inleiding
In bijgevoegde stukken biedt de Veiligheidsregio de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan.
De raden van de deelnemende gemeenten aan deze Gemeenschappelijke regeling kunnen op grond
van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), lid 3 bij het dagelijks bestuur van de
VRZHZ hun zienswijze op de ontwerpbegroting aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze
zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast
kunnen de raden op grond van artikel 29, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling bedenkingen naar
voren brengen bij de jaarstukken.
Op 15 april zijn de ontwerpjaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de VRZHZ
aangeboden aan onze gemeente (zie bijlage 1). Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de
vergadering van het Algemeen bestuur van de VRZHZ op 24 juni 2021.
Beoogd effect
Voldoen aan de regels overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke
regeling VRZHZ (GR VRZHZ) én de definitieve invulling van de taakstelling voor 1 oktober ontvangen
zodat de gemeente kan bepalen of de eigen begroting structureel sluitend is.
Argumenten
Om te bepalen of de eigen begroting structureel sluitend is heeft de gemeente Alblasserdam voor 1
oktober 2021 een definitieve invulling van de taakstelling vanuit de VR ZHZ nodig.
Kanttekeningen
In de begroting 2022 is een structurele taakstelling opgenomen van € 1 mln. Invulling van de
taakstelling dient nog plaats te vinden. Er is daardoor sprake van een niet onderbouwde taakstelling
en dat betekent een risico voor onze gemeente. Enerzijds in het kader van het provinciaal toezicht en

anderzijds kan het financiële consequenties hebben voor de gemeente wanneer de taakstelling niet
(volledig) wordt gerealiseerd.
Financiële informatie
Op basis van de in het Algemeen bestuur van de VRZHZ vastgestelde ‘Eenduidige kaders voor
begroting en algemene reserve GR’en’ wordt ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat
een zienswijzeprocedure doorlopen. Conform het besluit van het Algemeen bestuur van december
2019 wordt de jaarrekening sluitend gemaakt door een onttrekking uit de Reserve transitievergoeding
Vijfheerenlanden. Er is over 2020 alleen een resultaat van € 5.000 als gevolg van het laatste deel van
het financieel meerjarenperspectief 2016-2020. Vanwege dit geringe bedrag heeft het Algemeen
bestuur besloten dit niet te verdelen en uit te keren aan de gemeenten en hiervoor geen
zienswijzeprocedure op het jaarresultaat te doorlopen.
In de Begroting van 2022 ziet het Algemeen bestuur van de VRZHZ op basis van de werkbegroting
2021 zich geconfronteerd met een kostenverhoging van ca €1,0 mln die vooralsnog als taakstelling in
de begroting is opgenomen. Een groot deel van deze kosten heeft een structureel karakter. In het
najaar van 2021 bespreekt de VR in een retraite met het Algemeen bestuur het geheel van financiële
ontwikkelingen en de wijze hoe daarmee om te gaan. Deze retraite zal zich met name richten op het
vinden van structurele oplossingen voor de periode 2023 en verder. Voor 2022 zullen de oplossingen
vooral incidenteel gezocht worden.
Uitvoering
De schriftelijke zienswijze wordt zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering verzonden aan het AB
van de Veiligheidsregio ZHZ.
Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Bijlage 1 - Brief VRZHZ aan de tien deelnemende gemeenten over de Jaarrekening 2020 en de
ontwerpbegroting 2022
2. Bijlage 2 - Jaarstukken VRZHZ 2020
3. Bijlage 3 - VRZHZ infographic Jaarverslag 2020
4. Bijlage 4 - Ontwerpbegroting VRZHZ 2022

CONCEPT RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Alblasserdam;

overwegende dat:
de bepalingen in artikel 1 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
alsmede de bepalingen in artikel 28, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland zuid (GR VRZHZ);

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio
ZHZ conform hetgeen bepaald is in de gemeenschappelijke regeling. Deze jaarstukken zijn
vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 april 2021.
2. Conform artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling een beknopte zienswijze in te sturen
waarbij wordt aangegeven dat de gemeente Alblasserdam in het kader van de eigen
meerjarenbegroting voor 1 oktober een definitieve invulling van de taakstelling nodig heeft om te
kunnen bepalen of zij een structureel sluitende begroting heeft.
3. Kennis te nemen van de uitnodiging voor de digitale raadsinformatiebijeenkomst van de
Veiligheidsregio op woensdag 19 mei 2021 over de jaarrekening 2020 en de ontwerp-begroting 2022.

