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Geacht college,

Op 11 september 2019 heb ik u de 2e begrotingswuziging 2019 en de meerjarenraming
voor een zienswijze toegezonden. Via deze brief informeer ik u over de reactie op uw
ziensw|ze en de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur.
Drie gemeenten hebben zorgen geuit over de fìnanciële positie van de VRR. Zt¡ vragen om
een fundamentele discussie over de taken en budgetten van de VRR. ln de reactie op de
zienswijzen bij de Begroting 2020 heb ik aangegeven dat een traject wordt gestart waarin
het bestuur in gesprek gaat over de rol en taak van de VRR-organisatie. Hierbij zullen ook
de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. De voorbereidingen voor dit
traject zijn inmiddels gestart en zullen in het voorjaar tijdens een bestuursconferentie met
het Algemeen Bestuur besproken worden.
Eén gemeente heeft aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de effecten van de CAO
wijziging op de VRR-begroting en dientengevolge de verhoging van de inwonerbijdrage. Zu
vragende VRR om zich in te spannen om de meerkosten van de CAO wijzigingen binnen
de bestaande budgetten op te vangen. Men is van oordeel dat de CAO-verhoging uit het
reguliere accres gedekt zou moeten worden. Danwel dat de VRR een kritische analyse van
de financiële huishouding met een onderbouwing aanreikt waarom dit niet mogelijk is.
De VRR heeft in de reactie op de zienswijzen bij de Begroting 2020 reeds aangegeven dat
het niet mogelijk is om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting op te vangen. Dit
door een combinatie van het ontbreken van incidentele ruimte in de begroting, sterke
prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek, waarbij eventuele compensatie
voor de CAO 2020 op zijn vroegst in de indexering van 202112022 zal plaatsvinden.
Eén gemeente vraagt aandacht voor de consequenties van de inwerkingtreding van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor zowel de vrijwilligers als de
gemeenten. Zoals aangegeven in de reactie op de zienswijzen bij de Begroting 2020 is de
VRR afhankelijk van afspraken die in de Brandweerkamer en bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid
worden gemaakt. Naar verwachting zal hierover in het veiligheidsberaad van 9 december
a.s. overleg over plaatsvinden.
Eén gemeente heeft vragen gesteld over het doorschuiven van investeringen. Zij vezoekt
om goed te kijken of de doorgeschoven projecten matchen met de capaciteit van
uren/mensen.
Om dit goed te kunnen doen, vragen zij om hierbij de effecten en ontwikkelingen voor de
komende jaren meer inzichtelijk te maken. Bij het doorschuiven van investeringen wordt
binnen de VRR gekeken wat de consequenties van deze verschuivingen zijn voor de
komende drie jaar. De effecten hiervan worden meegenomen in de meerjarenraming.
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De andere gemeenten hebben ingestemd met de 2e Begrotingswijziging of geen zienswijze
gestuurd.
Het Dagelijks Bestuur heeft de zienswijzen besproken in de vergadering van 27 november
jl. en besloten om de stukken ongewijzigd aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Hoog

lng. A. Aboutaleb
Voozitter VRR
Bijlage: Ovezicht van zienswijzen per gemeente en reactie
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