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Betreft Zienswijze gemeente Dordrecht op Begroting 2023 en Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering 31 mei 2022
gesproken over uw Begroting 2023 en de Jaarrekening 2021. Wij brengen de
volgende zienswijze in:

Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2021 en de begroting voor 2023.
Onze reactie op de begroting 2023 leest u hieronder.

Zienswijze ontwerpbegroting 2023
De Ontwerpbegroting 2023 is de tweede begroting die is gebaseerd op het
beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025. In het Beleidsplan 2022-
2025 is de koers voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor de komende jaren
uiteengezet. De begroting 2023 geeft de concrete stappen weer, die u in 2023
willen zetten om verder invulling aan deze koers te geven.

U volgt in de ontwerpbegroting 2023 de lijn van de zes sporen uit het beleidsplan.
Zo kunnen de stappen voor de jaarschijf 2023 goed in het licht van het beleidsplan
worden gezien. De ontwerpbegroting richt zich vooral op de specifieke en
bijzondere zaken die in 2023 aandacht vragen.

Allereerst spreken wij onze waardering uit en complimenteren u voor de kwaliteit
en de leesbaarheid van de Jaarstukken 2021 en de Ontwerpbegroting 2023.

Nieuwe crises en bijbehorende uitdagingen
De veiligheidsregio heeft zich met de coronapandemie en de Oekrainecrisis
geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden. In
tegenstelling tot wat we gewend waren, moet u invulling geven aan crisissituaties
die langlopend zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schakel vormt
tussen het Rijk en gemeenten. Dit heeft invioed op de organisatie en de uitvoering
van taken zoals in het beleidsplan opgenomen.

Hoe de OekraInecrisis (en de coronapandemie) zich ontwikkelen en welke
(blijvende) effecten dit zal hebben voor de Veiligheidsregio is nog erg onzeker.
Daarnaast zien we ook het risico, dat door economische ontwikkelingen het
kostenniveau van de werkzaamheden op termijn verder zou kunnen gaan stijgen.
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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
voor het verwachte tekort per einde jaar van € 2.161.000,-.

De nieuwe CAO, stijgende kosten en exogene ontwikkelingen zorgen voor negatieve
begrotingsresultaten in het meerjarig perspectief. U geeft aan dat u de
veiligheidszorg voor de inwoners op het huidige niveau wilt garanderen. Na
aanzienlijke bezuinigingen te hebben doorgevoerd de afgelopen jaren hebben
nieuwe besparingen direct effect op de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoewel u een forse bijdrage van ons vraagt in een tijd waarin de financiele situatie
van gemeenten at geruime tijd onder druk staat, hebben wij begrip voor uw
verzoek. De extra taken en werkzaamheden vanwege de coronacrisis en de oorlog
in OekraIne geven aan dat een belangrijke rot voor uw organisatie is weggelegd.
Wij vinden het nu niet de tijd om de kwaliteit van uw dienstverlening extra onder
druk te zetten.

Wet vragen we u om, gezien de stijgende bijdrage van de gemeenten, uw financiele
huishouding extra aandacht te geven om te voorkomen dat in de komende jaren
wederom extra bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd. We
noemen hierbij als voorbeeld de gevraagde structurele bijdrage aan de minister
vanwege de uittreding van Leerdam en Zederik (zoals opgenomen in bijlage B: Kort
historisch perspectief) als mogelijkheid om de gemeentelijke bijdrage te verlagen.

Continufteit brandweerzorg en beschikbaarheid gekwalificeerde medewerkers
De komende jaren zullen alle veiligheidspartners (publiek en privaat) de uitdaging
hebben om te kunnen blijven beschikken over voldoende gekwalificeerde en
inzetbare medewerkers. U beschrijft in het spoor 'Krachtige brandweerzorg op maat
door beroeps en vrijwilligers' dat de continuIteit van de brandweerzorg en de
beschikbaarheid van (brandweer)nnensen onverminderd onder de aandacht blijft.
Wij ondersteunen deze blijvende aandacht van harte. Ook blijven wij graag
aangehaakt bij de totstandkoming van het nieuw op te stellen dekkingsplan.

Spoorzone
U geeft aan belangrijke stappen te zetten om de slagkracht bij incidenten in de
spoorzone te verbeteren. Spoorveiligheid staat binnen de genneente Dordrecht hoog
op de agenda. Wij vragen u om ons op de hoogte te houden van de voortgang van
de ontwikkelingen.

Pro gramma Veilig Leven en Zelfredzaamheid
Wij vragen u om extra aandacht te geven aan de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en bedrijven ter voorkoming van
brand en incidenten. Onderdeel hiervan is het vormgeven van risicocomnnunicatie
en het gebruik maken van (spontane) burgerhulpverlening. De opgedane
ervaringen van de huidige coronacrisis kunnen een rot spelen in dit programma.
Tevens verkent u in dit verband de komst van de Risk Factory voor bewustwording
rondom veiligheid en het vergroten van de zelfredzaannheid en veerkracht van onze
kinderen en van onze ouderen. De raad van Dordrecht blijft graag betrokken bij de
verkenning van de Risk Factory.
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Vervoerscongestie
Er wordt de komende jaren vervoerscongestie verwacht in de regio, als gevolg van
diverse gelijktijdige ingrijpende infrastructurele maatregelen die horen tot de
grootschalige rijksonderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen". Aan
de voorkant wordt daarom door de Veiligheidsregio ingezet op het zoveel mogelijk
voorkomen of beperken van de risico's voortkomend uit de plannen voor renovatie
van tunnels en wegen.
Het verdient de aanbeveling de opgedane positieve ervaringen in aanpak en
connmunicatie bij recente renovaties ook bij andere projecten in te zetten.

Graag sluiten wij af met onze dank voor uw tomeloze inzet in de afgelopen twee
jaar, alsook in de komende periode.

Hoogachtend,

De gemeefAeraad van Dordrecht,

De griffi
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