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Geacht bestuur, 

Op 7 juli 2021 heeft u de burgemeester het ontwerpbeleidsplan veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid aangeboden. Op 4 november 2021 is het ontwerpbeleidsplan 
behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht.

Uitkomst consultatie gemeente Papendrecht
Wij complimenteren u met de vorm, inhoud en leesbaarheid van het 
ontwerpbeleidsplan. Zeker gezien de inzet die van u gevraagd is tijdens de Corona-
crisis.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 november 2021 aangegeven de 
volgende bedenking te hebben ten aanzien van het ontwerpbeleidsplan 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025. 
Wij hechten er zeer aan dat de aan ons verbonden partijen zoals de veiligheidsregio 
zich bewegen binnen de financiële kaders. Wij zien dit plan dan ook als doorkijk naar 
de toekomst toe. Bij financiële ontwikkelingen zullen wij onze inbreng leveren bij de 
reguliere begrotingscyclus.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

M. Muijzer- van der Meijden Mr. Drs. A.M.M. Jetten


	Geacht bestuur,
	Op 7 juli 2021 heeft u de burgemeester het ontwerpbeleidsplan veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangeboden. Op 4 november 2021 is het ontwerpbeleidsplan behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht.
	Uitkomst consultatie gemeente Papendrecht
	Wij complimenteren u met de vorm, inhoud en leesbaarheid van het ontwerpbeleidsplan. Zeker gezien de inzet die van u gevraagd is tijdens de Corona-crisis.
	De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 november 2021 aangegeven de volgende bedenking te hebben ten aanzien van het ontwerpbeleidsplan veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025.
	Wij hechten er zeer aan dat de aan ons verbonden partijen zoals de veiligheidsregio zich bewegen binnen de financiële kaders. Wij zien dit plan dan ook als doorkijk naar de toekomst toe. Bij financiële ontwikkelingen zullen wij onze inbreng leveren bij de reguliere begrotingscyclus.

