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Overzicht zienswijzen gemeenten op 3e begrotingswijziging 2019 Versie: 22 oktober 2019 

 

Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Borsele Besluit 3 oktober 2019 

 

Brengt een positieve zienswijze uit op de 3de 

begrotingswijziging 2019. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

gemeenteraad het verzoek van het Algemeen bestuur, om 

een plan van aanpak op te stellen en acties in gang te zetten 

om taakstellingen voor de komende jaren structureel op te 

lossen, onderschrijven. 

 

 

 

Kennisgenomen van zienswijze. 

Goes 

 

Besluit 

 

Dient geen zienswijze in tegen de 3e begrotingswijziging 2019 

VRZ. 

 

 

 

Kennisgenomen van besluit. 

Hulst Verwachte datum besluitvorming: 21 oktober 2019 

 

Voorstel aan de gemeenteraad: een positieve zienswijze te 

geven op de door het AB van de VRZ voorgelegde 1e 

bestuursrapportage 2019, inclusief 3e begrotingswijziging 

2019. Wel wordt benadrukt dat goed in de eigen 

bedrijfsvoering van VRZ moet worden gekeken om de 

voorziene tekorten zelf weg te werken. De laatste jaren zien 

we dat nog steeds forse bijdragen van de gemeenten worden 

gevraagd om alles binnen de begroting te realiseren. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Kapelle Verwachte datum besluitvorming: 22 oktober 2019 

 

Voorstel aan de gemeenteraad: instemmen met de 3e 

begrotingswijziging 2019. 

 

 

Middelburg Verwachte datum besluitvorming: 13/14 november 2019 

Voorstel aan gemeenteraad: nog niet bekend. 

 

Noord-Beveland Besluit 26 september 2019 

 

Dient geen zienswijze in tegen de 3e begrotingswijziging 2019 

VRZ. 

 

 
 
Kennisgenomen van besluit. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Reimerswaal Besluit 8 oktober 2019 

 

De periode waarop de 1ste bestuursrapportage betrekking 

heeft is dermate kort dat het lastig is om een accurate 

prognose te geven van het eindresultaat en daaraan 

financiële conclusies te verbinden. De stukken geven wel 

aanleiding tot het meegeven van enkele aandachtspunten: 

 Door uitname van de algemene reserve zakt deze 

daarmee onder de in 2017 benoemde ondergrens. 

 Er wordt verwacht dat de structurele taakstelling in 

2019 met incidentele middelen gerealiseerd kan 

worden. Het negatieve resultaat op dit moment 

benadrukt de noodzaak voor het vinden van een 

structurele invulling van de taakstelling. 

 Voor de dekking van het tekort wordt nu een beroep 

gedaan op een tweetal bestemmingsreserves. 

Mogelijk komt dit neer op het vooruitschuiven van 

het probleem, als later blijkt dat deze reserves door 

de uitname, niet toereikend meer zijn. Dit geldt ook 

voor de algemene reserve, gezien de stand daarvan. 

 Aandachtspunt is dat er extra structurele en 

incidentele baten en lasten zijn, waarin in de 

programmabegroting 2020 geen rekening is 

gehouden. 

 Het AB VRZ wordt gevraagd om deze zienswijze in de 

besluitvorming mee te nemen. 

 

 

De zienswijze wordt betrokken bij de behandeling van de 3e 

begrotingswijziging 2019. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Schouwen-Duiveland Verwachte datum besluitvorming: 10 oktober 2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: positieve zienswijze uit te 

brengen op de 3e begrotingswijziging 2019 van de 

Veiligheidsregio Zeeland. 

 

 

Sluis Besluit 17 september 2019 

 

De gemeenteraad van Sluis kan instemmen met de 3e 

begrotingswijziging 2019 met dien verstande dat zij als 

zienswijze geven dat er nadrukkelijk aan het AB wordt 

gevraagd om zeer kritisch te zijn op de manier waarop in de 

toekomst de kerntaken worden ingevuld en hoe toekomstige 

uitgaven gefinancierd worden. 

 

 

 

De zienswijze wordt betrokken bij de behandeling van de 3e 

begrotingswijziging 2019. 

Terneuzen Verwachte datum besluitvorming: 24 oktober 2019 

 

Voorstel aan de gemeenteraad: De gemeenteraad geeft een 

positieve zienswijze op de concept 3e begrotingswijziging 

2019. 

 

 

Tholen Besluit 4 september 2019 

 

Dient geen zienswijze in tegen de 3e begrotingswijziging 2019 

VRZ. 

 

 

 

Kennisgenomen van besluit. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Veere De (verwachte) reactie/ zienswijze wordt mondeling 

toegelicht tijdens de vergadering. 

 

 

Vlissingen Verwachte datum besluitvorming: 10 oktober 2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: een positieve zienswijze te 

geven op de door het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-derde 

begrotingswijziging 2019. 

 

 

 


