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Geachte burgemeester, 

  

Graag bied ik u de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 (inclusief de actualisatie 2021) 

aan, ten behoeve van doorgeleiding aan uw gemeenteraad. Dit is conform de afspraak, die 

wij in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 

29 maart jl. maakten. 

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over zowel de 

jaarrekening als de begroting, zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 5 juli 

a.s. een definitief besluit kan nemen en daarmee kan voldoen aan de wet op de 

Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe. 

Jaarstukken 2020 

Het bestuur heeft op 29 maart 2020 ingestemd met het aan alle betrokken 

gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerprekening 2020. De kern van 

de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2020 van € 1,305 mln. 

Het resultaat van € 1,305 mln. is met name veroorzaakt doordat als gevolg van COVID-19 

opleidingen en oefeningen niet door zijn gegaan. Dit heeft geleid tot uitgestelde kosten. 

Deze activiteiten zijn wel essentieel voor het op peil houden van de kennis, kunde en 

geoefendheid van onze medewerkers. Daarom heeft het bestuur besloten dit via een 

bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor het op peil houden van het vakbekwaam 

worden (opleiden) en blijven (oefenen) en het weg werken van de in 2020 door COVID-19 

opgelopen achterstand. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester P.J. Heiliegers 

Aandachtsveldhouder Financië Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

Daarnaast zijn er door COVID-19 ook extra kosten gemaakt (bijvoorbeeld persoonlijke 

beschermingsmiddelen) en is sprake geweest van omzetderving. Bij het ministerie van 

VWS is een declaratie ingediend, die in de omzet is meegenomen, om deze 

kosten/omzetderving te compenseren. 

Begroting 2022 

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2022, die kaders geeft waarbinnen 

de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de 

prestaties op beleid en financiën. 

De organisatie is in ontwikkeling, terwijl de kaders van de begroting nog grotendeels 

gebaseerd zijn op de indeling van de onderdelen Crisisbeheersing, Brandweerzorg en 

Alarmering. In de loop van 2021, nadat het nieuwe beleidsplan 2021 - 2024 door uw 

bestuur is vastgesteld (voorzien in uw vergadering van 26 april a.s.), zullen de doelen en 

prestaties beter in lijn komen met de veranderende organisatie en de koers van de VrAA. 

In dit licht onderstreept VrAA een indringend signaal, dat tijdens de laatste bestuurlijke 

bijeenkomst reeds is afgegeven: de duurzame financiering van de Veiligheidsregio staat 

onder druk. Er ligt nu weliswaar een sluitende begroting voor, maar deze is op onderdelen 

zeer beperkend. Er zijn additionele middelen nodig om de maatschappelijke opgaven te 

kunnen realiseren en de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren. 

Zo zijn structureel extra middelen noodzakelijk voor vakbekwaamheid, risicobeheersing en 

de verdere professionalisering. Daarnaast is incidenteel budget benodigd voor het 

inrichten van een mobiliteitsfonds ter bevordering van de doorstroom van personeel. In 

de vergadering van het bestuur van de veiligheidsregio van 26 april zal hiertoe een 

voorstel worden geagendeerd. 

Voor de bespreking van het jaarverslag en de begroting in uw raadscommissie en/of 

behandeling in uw gemeenteraad is de heer Van Lieshout, indien u dat wenst, beschikbaar 

een toelichting te geven op de stukken. 
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