
 

 

AMENDEMENT  

De gemeenteraad van Waddinxveen, in digitale vergadering bijeen op woensdag 20 mei 2020, 

sprekende over agendapunt 8, RV.RB. Zienswijze ontwerp programmabegroting VRHM 2021. 

besluit de tekst van de alinea’s 3 en 4 van de brief zienswijze ontwerp programmabegroting VRHM 

2021 te wijzigen in: 

….. 

Er is geconstateerd dat de Veiligheidsregio voor het jaar 2021 een negatief begrotingssaldo heeft. 

De solvabiliteitsratio van de veiligheidsregio zal verslechteren met deze begroting. De komende 

projecten worden gefinancierd met geleend geld. De raad vindt dit een ongewenste ontwikkeling. De 

veiligheidsregio gaat ervan uit dat de rente de komende jaren nog verder zal dalen. Als deze daling 

zich niet voortdoet verslechtert het financiële resultaat. De raad dringt dan ook aan om hier meer 

rekening mee te houden en verslechtering van het financiële resultaat te voorkomen. 

 De algemene reserve is op 01-01-2021 € 310.746. Hiermee daalt het weerstandsvermogen naar 

0,34. Voor de jaren na 2021 blijft het weerstandsvermogen volgens deze begroting gelijk aan 0,34. In 

de begroting staat ook dat de VRHM een weerstandsvermogen van 0,8 -1,0 nastreeft. Op basis van 

de komende risico-inventarisatie wordt op 26 juni 2020 in het AB besloten over de Nota Reserve 

2020-2023. De raad verzoekt dan ook met klem om hier in de Nota Reserve 2020-2023 rekening mee 

te houden en roept u opnieuw op het weerstandsvermogen te verbeteren.  

De raad van Waddinxveen verzoekt u om ons bij de jaarstukken te informeren welke acties de VRHM 

in kan zetten om het weerstandsvermogen te verbeteren, rekening houdend met het risicoprofiel.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting:  

Door het weerstandsvermogen van de VRHM te verhogen, wordt het risico voor de gemeente 

Waddinxveen kleiner, immers de gemeente Waddinxveen staat mede garant voor de VRHM.  In 

tijden van grote overschrijdingen (en weinig grip hierop) in het Sociaal Domein, Covid19 crisis (veel 



 
extra kosten bij VRHM én bij de RDOG) etc willen we het risico voor de gemeente Waddinxveen 

kleiner maken om zo niet te hoeven snijden in de voorzieningen in het dorp.  


