
 
 

Geachte leden van het bestuur van de veiligheidsregio, 
 
Graag geven wij onze zienswijze op de Jaarstukken 2021 en Ontwerp-programmabegroting 
2023-2026 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). 
 
De financiële stukken VRGV zijn behandeld in de vergadering van de commissie ABM van 
19 mei 2022 en staan op de agenda van de raadsvergadering van 2 juni 2022. Hierbij 
ontvangt u onze zienswijze, onder voorbehoud van goedkeuring in de raad. 
 
Jaarrekening 2021  
In de jaarstukken wordt teruggekeken op 2021. Wij zijn blij dat het veiligheidsbestuur veel 
heeft gedaan om de speerpunten uit 2021 vorm te geven ondanks de coronacrisis. 
Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 991.659. Wij kunnen 
instemmen met het voorstel dit bedrag te betalen aan de gemeenten. 
 
Ondanks het feit dat de jaarrekening met een positief resultaat is afgesloten, vragen wij 
aandacht voor een aantal onderwerpen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een 
effectieve wijze van inkopen om CO2- uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te 
helpen reduceren, een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en misstanden voor mens en 
milieu aan te pakken. Wij vragen u dan ook in uw jaarverslag 2023 te verantwoorden over de 
maatschappelijke impact van maatschappelijk verantwoord ondernemen en uw inkoopbeleid. 
 
De GR en gemeenten zijn informatie verwerkende en informatie producerende organisaties. 
Uw en onze dienstverlening is afhankelijk van en vindt plaats in de vorm van informatie, 
waaronder vaak persoonsgegevens. In het jaarverslag staat niet concreet beschreven hoe u 
omgaat met informatieveiligheid en dat dit een structureel proces binnen de organisatie. Wij 
verzoeken u dan ook in uw jaarverslag te rapporteren over uw informatieveiligheid, het 
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verantwoord gebruik van data en de bescherming van (persoons)gegevens, inclusief 
eventuele incidenten. 
 
Ontwerp-programmabegroting 2023-2026 
Wij nemen uw ontwerp-programmabegroting 2023 en verder voor kennisgeving aan en 
hebben met belangstelling kennisgenomen van de voortgang van de doelstellingen van de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De stijgingen zijn het gevolg van nominale en 
autonome ontwikkelingen die inmiddels bij gemeenten bekend zijn. Wij zijn blij dat bij de 
behandeling van de ontwerp-programmabegroting er invulling is gegeven aan de kaders die 
namens de colleges zijn aangedragen door deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio. 
 
De kanttekening die wij maken is dat er jaarlijks een te korte doorlooptijd van verzending 
financiële stukken, besluitvorming en zienswijze raden bestaat. De doorlooptijd voor de 
zienswijze is 8 weken overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In de praktijk is de afgelopen 
jaren gebleken dat deze periode soms (net) niet toereikend is, maar dat de zienswijzen wel 
beschikbaar zijn voor de bestuursvergaderingen van de VRGV. De wet Gemeenschappelijke 
regelingen (GR) gaat veranderen met als doel om de democratische legitimatie van 
gemeenschappelijke regelingen te versterken. In de nieuwe wet GR is voorzien in een 
langere zienswijze termijn. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij zijn benieuwd of de 
huidige indieningstermijn van de begroting VRGV bij de provincie verschoven wordt van 1 
augustus naar 15 september. Aansluitend daarop verzoeken wij de VRGV om de zienswijze 
termijn op de financiële stukken ook te verruimen, zodat wij onze kaderstellende en 
controlerende rol bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen zorgvuldig 
kunnen uitvoeren. 
 
Graag vernemen wij wat er met de inhoud van onze zienswijze is gedaan. Wij wensen u 
verder veel succes toe met het proces rondom het vaststellen van deze stukken. 
 
Vragen 
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met M. Bakker van het team 
Bestuurlijke en algemeen juridische zaken, bereikbaar via m.bakker@huizen.nl. 
 

 

Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
P.W.J. Veldhuisen N. Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 


