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Geachte bestuur,

In bovengenoemde brief heeft u ons gevraagd overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ) de ontwerpbegroting 2023 VRZHZ ter behandeling
aan te bieden aan onze gemeenteraad. U vraagt een structureel hogere bijdrage en vraagt ons voor
9 juni een zienswijze te formuleren over de ontwerpbegroting 2023 VRZHZ.

Op 31 mei heeft de gemeenteraad kennis genomen van de toegestuurde stukken en ingestemd met
onderstaande zienswijze.

Zienswijze ontwerpbegroting 2023

Benodigde extra structurele bijdragen
Via uw ontwerpbegroting 2023 vraagt u de deelnemende gemeente om een extra structurele 
bijdrage van € 2.264.000 vanaf 2023, naast de loon- en prijsindexatie voor 2023 van € 828.000. Voor 
het lopende jaar 2022 vraagt u een eenmalige bijdrage voor het verwachte tekort per einde jaar van 
€ 2.161.000.

Alblasserdam voelt een stevige budgettaire druk door de verder oplopende begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen waarin wordt geparticipeerd. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat de
bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio onder druk staat en de toenemende veiligheidsopgaven en
kostenstijgingen een verklaring bieden voor het gevraagde budget. Ook nemen wij het gegeven in
ogenschouw dat de VRZHZ als enige GR in het afgelopen decennium met regelmaat het jaarrekening
resultaat kon laten terugvloeien naar gemeenten. 

Alvorens tot besluitvorming over te kunnen gaan willen wij u vragen om bij de BURAP-2 zichtbaar te 
maken of meerjarenonderhouds- en investeringsplanningen nog ruimte bieden tot versoberingen die
effect kunnen hebben op de voor 2023 structureel gevraagde middelen. Op basis van de meest 
recente inzichten in uw begroting 2023 e.v. en de voor Alblasserdam voor 2023 e.v. beschikbare 
middelen zal de gemeenteraad over de begroting een besluit nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



De gemeenteraad van Alblasserdam,

De griffier, De voorzitter,


	De gemeenteraad van Alblasserdam,

