Aan de Colleges van B&W
van de 10 deelnemende gemeenten

Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

Geacht college,
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
heeft in haar vergadering van 16 april jl.:

De ontwerp-begroting 2021 behandeld;

De jaarstukken 2019 vastgesteld;

Het voorgenomen besluit op de bestemming van het jaarresultaat 2019
behandeld.
Overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke
regeling VRZHZ (GR VRZHZ), ontvangt u bijgevoegd de ontwerp-begroting
2021. Daarnaast wordt sinds 2018 ten aanzien van de bestemming van het
jaarresultaat VRZHZ een zienswijzeprocedure doorlopen. Dit houdt in dat
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het jaarresultaat
niet gelijktijdig plaatsvindt.
Gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ leggen wij
de stukken niet rechtstreeks voor aan uw gemeenteraad. Wij verzoeken u
de ontwerpbegroting 2021 VRZHZ en de voorgenomen
resultaatbestemming 2019 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw
gemeenteraad en de jaarstukken 2019 ter kennisname aan te bieden aan
uw gemeenteraad.
Begroting 2021 - zienswijzeprocedure
Ter ondersteuning bij de informatievoorziening aan uw raad voegen wij een
memo met een toelichting op de begroting 2021 toe. Een eventuele
zienswijze van de gemeenteraad op deze begroting kan via uw college
schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Wij
ontvangen deze bij voorkeur voor 17 juni 2020, maar in ieder geval
voordat het algemeen bestuur VRZHZ op 25 juni 2020 de begroting 2021
vaststelt.
Jaarstukken 2019 – ter kennisname
Hierbij sturen we u de vastgestelde jaarstukken 2019. Deze bestaan uit het
jaarverslag, de jaarrekening en de infographics. Overeenkomstig de
gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u derhalve de jaarstukken 2019
VRZHZ ter kennisname voor te leggen aan uw raad.
Resultaatbestemming 2019 - zienswijzeprocedure
Ter ondersteuning bij de informatievoorziening aan uw raad voegen wij een
memo met een toelichting toe op de resultaatbestemming toe. Een
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eventuele zienswijze van de gemeenteraad op deze voorgenomen
bestemming kan via uw college schriftelijk ter kennis worden gebracht aan
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus
350, 3300 AJ Dordrecht). Wij ontvangen deze bij voorkeur voor 17 juni
2020, maar in ieder geval voordat het algemeen bestuur VRZHZ op 25 juni
2020 de bestemming van het jaarresultaat 2020 vaststelt.
Bestuurlijke behandeling
In het algemeen bestuur van 25 juni 2020 staat de behandeling van de
ontwerp-begroting 2021 en de bestemming van het resultaat 2019 op de
agenda. Het algemeen bestuur zal uw zienswijze betrekken bij de
vaststelling. Uiteraard vindt hiertoe afstemming plaats met de
auditcommissie als ook met het kernteam.
Raadsinformatieavond
Elk jaar vindt in gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke
regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst
Gezondheid en Jeugd, een raadsinformatieavond plaats. Tijdens deze
bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en de
voorgenomen bestemming van het jaarresultaat en tevens zal stil gestaan
worden bij de ontwerp-begroting.
Dit jaar kan de raadsinformatieavond niet in dezelfde vorm plaatsvinden. Er
wordt op dit moment gezocht naar een passend alternatief om zodoende de
raadsleden de mogelijkheid te geven hun vragen te stellen op de ontwerpbegroting, de jaarstukken en de voorgestelde resultaatbestemming. Zodra
hier meer duidelijkheid over is wordt dit aan alle griffiers en
gemeentesecretarissen gecommuniceerd.
Vragen of opmerkingen
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen
met dhr. G. Nassy, beleidsadviseur financiën, via 06-2254 7734 of e-mail
g.nassy@vrzhz.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
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