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Betreft : Analyse veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Omdat de commissaris van de Koning als rijksheer is belast met het bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio en 

de provincie ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk is voor het financieel toezicht, 

treft u bijgevoegd een afschrift van een brief die wij heden hebben verzonden aan het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna VRGV). Op grond van onze ervaringen in de veiligheidsregio Zeeland1 

en het ontbreken van een transparante verantwoording van de overhead zoals o.a. formatie-omvang, 

salariskosten en het financieel volume voor de inhuur van externen in de jaarstukken van 2016 en de begroting 

voor 2018, adviseren wij het Algemeen Bestuur een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bedrijfsvoering 

van de VRGV. 

In uw brief van 13 december 2016 (kenmerk 834737/888750) aan de VRGV gaat u als financieel toezichthouder in 

op de financiële positie van de betreffende veiligheidsregio. Volgens uw analyse kan in zijn algemeenheid de vraag 

gesteld worden of de begroting van de VRGV in deze opzet een reëel beeld van de financiële positie weerspiegelt. 

De belangrijkste vraag of het publieke geld dat bestemd is voor de bescherming van burgers en bedrijven efficiënt 

en doelmatig wordt besteed en met welk resultaat, wordt in uw brief helaas niet beantwoord.   

In de begroting en verantwoording van de VRGV zijn de beleidsdoelen, de daarvoor te leveren prestaties en de 

daarvoor benodigde financiële middelen slechts op hoofdlijnen opgenomen en bevatten nauwelijks meetbare en 

kwalitatieve prestatie-indicatoren die een adequate democratische controle op betekenisvolle financiële 

beslissingen in de VRGV mogelijk maken. De financiële consequenties en risico’s m.b.t. de substantiële uitbreiding 

van de formatie-omvang voor de 24-uurs beroepsbezetting (van 39 in 2014 naar 48 in 2017) en de herijking van 

de rol van vrijwilligers binnen de VRGV zijn bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt.  

Deze constatering en het ontbreken van een wettelijk vereiste kostenevaluatie2 maakt dat de gemeenteraden in 

de VRGV geen heldere referentiekaders hebben om hun taak als controlerend bestuursorgaan naar behoren te 

kunnen uitvoeren. Met het oog op het substantiële verschil tussen de kosten per inwoner met andere 

veiligheidsregio’s en het bericht3 dat de gemeenten binnen de VRGV moeten ‘bijlappen’, vragen wij ons af welke 

maatregelen de provincie Noord-Holland - als financieel toezichthouder - gaat nemen om te komen tot een 

transparante begroting en verantwoording van de VRGV?    

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

 

 

 

Marcel Dokter 

voorzitter 

                                                           
1
 http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-06-28/1017791/spoedzitting-over-problemen-directeur-veiligheidsregio#.WQ9gP9KLTs0  

2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2013-01-01#Paragraaf13_Artikel56  
3 http://www.nhnieuws.nl/nieuws/203691/039inwoners-gooi-gaan-meer-betalen-voor-hun-veiligheid039  
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