
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Tav het algemeen bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 15 april 2021 heeft het college de ontwerp concernbegroting 2022 en 
de concept jaarstukken 2020 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
(GR VRZHZ) ontvangen. Graag willen wij een zienswijze op de jaarstukken 
en ontwerpbegroting 2022 uitbrengen.

Vooraf
Ten eerste willen wij onze complimenten geven dat de VRZHZ er in deze 
moeilijke tijd in is geslaagd om tijdig een heldere begroting voor 2022 op 
te stellen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de Coronacrisis veel heeft 
gevraagd, en nog steeds vraagt, van uw mensen. Het valt ons op dat de 
VRZHZ zich pro-actief, snel lerend en flexibel opstelt in deze crisis. Dit 
heeft onze grote waardering en wij zijn dan ook trots op de wijze waarop 
hier mee is en wordt omgegaan.

Jaarstukken 2020 
De GR VRZHZ heeft in 2020 een voordelig resultaat behaald van € 5.000. 
Vanwege dit geringe bedrag wordt voorgesteld dit niet te verdelen en uit 
te keren naar de gemeenten en hiervoor geen zienswijzeprocedure met de 
gemeenten te doorlopen. Wij kunnen ons in dit standpunt vinden. 

Zienswijze op de ontwerp concernbegroting 2022
Uittreding Leerdam/Zederik
Wij zijn van mening dat de overgebleven deelnemende gemeenten niet 
met de financiële effecten van de uittreding van Leerdam en Zederik 
geconfronteerd mogen worden. Wij zijn tevreden dat u hetzelfde 
uitgangspunt hanteert. Met de ontvangen transitievergoeding kunt u tot 
2024 de frictiekosten opvangen. U werkt er naar toe om vanaf dat moment 
de kosten aangepast te hebben op de nieuwe situatie. Wij onderschrijven 
deze werkwijze. Om dit te bereiken dient in 2024 een structurele besparing 
van € 1,5 mln. te zijn doorgevoerd. Wij zijn content te lezen dat hiervan 
reeds € 1,25 mln. is ingevuld. Wij gaan ervan uit dat het u lukt voor 2024 
ook de resterende taakstelling van € 0,25 mln.  te realiseren. Uiteraard 
blijven wij graag op de hoogte van de voortgang.  

Kostenontwikkelingen
In uw concept begroting lezen wij dat de structurele besparingen die de 
frictiekosten van uittreding van Leerdam/Zederik dekken ertoe leiden dat de 
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ruimte om andere kostenontwikkelingen op te vangen steeds lastiger wordt. 
Zo stijgen de ICT- en loonkosten en leidt de actualisatie van het meerjaren-
investeringsplan (MJIP) tot een verschuiving van investeringskosten naar de 
exploitatie. Bovendien volgt er nog een voorziening voor groot onderhoud 
vanaf 2022. 

De VRZHZ ziet zich daarom geconfronteerd met een kostenverhoging van circa 
€1,0 mln. die nu als taakstelling is opgenomen. Wij onderschrijven deze 
werkwijze en verzoeken u een gedegen plan te maken hoe hiermee wordt 
omgegaan. Het is belangrijk om vroegtijdig maatregelen te nemen om de 
daadwerkelijke effecten ook in het desbetreffende boekjaar te kunnen zien. U 
geeft aan in het najaar van 2021 hiermee aan de slag te gaan. Wij roepen u 
op, ook gelet op de nodige voorbereidingstijd, dit zo snel mogelijk op te 
pakken. Wij zien uw analyse inclusief maatregelen om de kostenverhogingen 
te reduceren graag tegemoet en verwachten hier tijdig over geïnformeerd te 
worden. Wij verzoeken u met klem een verhoging van de bijdrage door de 
eigenaren te voorkomen. De financiële druk op de gemeenten is reeds groot.  

Deeltijdrichtlijn
Het belangrijkste (financiële) risico dat in uw begroting wordt aangekaart is de 
Europese deeltijdrichtlijn. De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe 
dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit 
conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. 
Wij volgen uw lijn dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat bekostiging 
via het Rijk dient te komen. Onze oproep is dan ook dit nadrukkelijk onder de 
aandacht te brengen bij het ministerie zoals dat nu gebeurt via de landelijke 
denktank. Ook hier blijven worden wij graag nader geïnformeerd over de 
ontwikkelingen. 

Zelfredzaamheid
Zoals wij ook in eerdere zienswijzen hebben vermeld hechten wij grote waarde 
aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen. Tot ons 
genoegen is het 'Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid' één van de 
focuspunten voor 2022. 
Wat ons betreft gaat u dan ook voortvarend met dit belangrijke thema aan de 
slag. 

Spinel
Spinel Veiligheidscentrum B.V. is de eigenaar en exploitant van het opleidings- 
en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten. De VRZHZ staat als enig 
aandeelhouder garant voor de financiering. Ook betaalt de VRZHZ een bijdrage 
voor het opleiden en trainen van personeel. Gezien deze (financiële) 
verbindingen, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot de impact van corona, 
vinden wij het belangrijk meer zicht te hebben op de situatie bij Spinel. Wij 
verzoeken u daarom de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van Spinel met 
ons te delen. 

Tot slot



Wij zijn benieuwd op welke wijze u invulling gaat geven aan de in onze 
zienswijze genoemde punten. Wij zien uw reactie daarop dan ook graag 
tegemoet. 

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,

De griffier,                     De burgemeester,

mr. R.P.A. van Aalst              mr. drs. J.M. de Vries 


