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Geacht college,  
 
Op 13 september 2021 is aan u de 2e begrotingswijziging 2021 aangeboden voor de 
zienswijzeprocedure. In de zienswijzebrieven zijn een tweetal vragen gesteld.  
 
Twee gemeenten hebben gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over de (financiële) 
gevolgen voor de gemeenten van de Ontwikkelagenda VRR. Op 28 oktober jl. hebben alle 
colleges van Burgemeesters en Wethouders via een brief van de voorzitter van het Algemeen 
Bestuur een update ontvangen over de stand van zaken van de VRR ontwikkelagenda. Tevens 
zijn alle gemeenteraden uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de VRR 
ontwikkelagenda.  
 
Een tweetal gemeenten hebben gevraagd om bij het bepalen van de weerstandsratio rekening 
te houden met de doorrekening van de risico’s die zijn opgenomen als PM-posten. Om de 
gemeenten zo tijdig mogelijk te informeren over ontwikkelingen die een risico kunnen vormen 
voor de organisatie neemt de VRR deze risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium op. Dit kan 
betekenen dat de financiële impact van een dergelijk risico nog niet goed te berekenen is. De 
risico’s worden bij iedere financiële rapportage geactualiseerd en zodra het mogelijk is 
gekwantificeerd.  
 
Tien gemeenten hebben gereageerd en allen hebben aangegeven dat zij geen zienswijze in 
zullen brengen.  
 
Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de 
gemeenten tegemoet te zijn gekomen en wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld de 2e 
begrotingswijziging op 8 december 2021 vast te stellen.   
 
Hoogachtend,  
 

 
 
 
Ing. A. Aboutaleb 
Voorzitter VRR 
 
Bijlage: Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie 



Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 2e Begrotingswijzing 2021 

Deelnemende 

gemeenten 
Stemt in / stemt niet in Vraag / Opmerking Toelichting / antwoord 

Albrandswaard Stemt in  Vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met 
de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten. 
 
 

Een drietal gemeenten hebben gevraagd om bij het bepalen van de 
weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico’s die zijn 
opgenomen als PM-posten. Om de gemeenten zo tijdig mogelijk te informeren 
over ontwikkelingen die een risico zouden kunnen vormen voor de organisatie 
neemt de VRR deze risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium op. Dit kan 
betekenen dat de financiële impact van een dergelijk risico nog niet goed te 
berekenen is. De risico’s worden bij iedere financiële rapportage geactualiseerd 
en zodra het mogelijk is gekwantificeerd. 

 

 

 

 
Barendrecht 

 

 

 

Stemt in 

Vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met 

de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten 
Een drietal gemeenten hebben gevraagd om bij het bepalen van de 

weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico’s die zijn 

opgenomen als PM-posten. Om de gemeenten zo tijdig mogelijk te informeren 

over ontwikkelingen die een risico zouden kunnen vormen voor de organisatie 

neemt de VRR deze risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium op. Dit kan 

betekenen dat de financiële impact van een dergelijk risico nog niet goed te 

berekenen is. De risico’s worden bij iedere financiële rapportage geactualiseerd 

en zodra het mogelijk is gekwantificeerd. 

Brielle Stemt in 
maken geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze 

 

Capelle aan den IJssel Stemt in Zullen geen zienswijze uitbrengen  

Goeree-Overflakkee Stemt in wordt 4 november in de raad behandeld.  

Hellevoetsluis Stemt in   

Krimpen aan den IJssel    

 

 

 
Lansingerland 

 

 

 
Stemt in 

Dienen geen inhoudelijke zienswijze in op de 2e begrotingswijziging en 

kijken uit naar de update van de themabijeenkomst over de 

ontwikkelagenda 

Twee gemeenten hebben gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over de 

(financiële) gevolgen voor de gemeenten van de ontwikkelagenda. Op 28 

oktober jl. hebben alle colleges van Burgemeesters en Wethouders via een brief 

van de voorzitter van het Algemeen Bestuur een update ontvangen over de 

stand van zaken van de VRR ontwikkelagenda. Tevens zijn alle gemeenteraden 

uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de VRR 

ontwikkelagenda. 

Maassluis Stemt in Zien geen reden een zienswijze in te dienen  

Nissewaard Stemt in 
Behandeld in bestuurscommissie: raadsvoorstel geen zienswijze 

indienen 

 

 

 

 

 

 
Ridderkerk 

 

 

 

 

Stemt in 

Gaan er vanuit dat de financiële onzekerheden in de toekomst niet 

zullen leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage 

 

Vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met 

de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten 
Een drietal gemeenten hebben gevraagd om bij het bepalen van de 

weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico’s die zijn 

opgenomen als PM-posten. Om de gemeenten zo tijdig mogelijk te informeren 

over ontwikkelingen die een risico zouden kunnen vormen voor de organisatie 

neemt de VRR deze risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium op. Dit kan 

betekenen dat de financiële impact van een dergelijk risico nog niet goed te 

berekenen is. De risico’s worden bij iedere financiële rapportage geactualiseerd 

en zodra het mogelijk is gekwantificeerd. 

Rotterdam    

Schiedam Stemt in 
Zien geen reden een zienswijze in te dienen en gaan er vanuit dat de 

Covid kosten door het Rijk betaald worden. 

 

 

 

 

Vlaardingen 

 

 

 
Stemt in 

In de 2e begrotingswijziging is nog geen voorschot genomen op de 

(financiële) gevolgen van de ontwikkelagenda. Wij vragen u ons tijdig 

over de gevolgen te informeren en de gevolgen voor de gemeenten 

zoveel als mogelijk te beperken. 

Twee gemeenten hebben gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over de 

(financiële) gevolgen voor de gemeenten van de ontwikkelagenda. Op 28 

oktober jl. hebben alle colleges van Burgemeesters en Wethouders via een brief 

van de voorzitter van het Algemeen Bestuur een update ontvangen over de 

stand van zaken van de VRR ontwikkelagenda. Tevens zijn alle gemeenteraden 

uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de VRR 

ontwikkelagenda. 



Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 2e Begrotingswijzing 2021 

Deelnemende 

gemeenten 
Stemt in / stemt niet in Vraag / Opmerking Toelichting / antwoord 

Westvoorne Stemt in 
Maken geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze 
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