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Geadviseerd besluit
1.  Geen opmerkingen te maken over de 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

2.  Hiervoor de zienswijze vast te stellen

Voorstel 
Inleiding
Bij brief van 12 april heeft de VRR de procedure rondom de 1e begrotingswijziging 2019 en de 
begroting 2020 aan u verzonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de 
gemeenteraad een zienswijze, over deze stukken, tot en met 11 juni 2019 kenbaar maken aan het 
Dagelijks Bestuur van de VRR.

Beoogd effect
Het geven van een zienswijze waarmee de raad sturing kan geven aan de begroting van de 
gemeenschappelijke regeling

Argumenten
1.1 De 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 passen binnen bestaand beleid

Het college ziet geen redenen om opmerkingen te maken over de 1e begrotingswijziging 2019 en 
begroting 2020 want de wijzigingen passen (vooralsnog) binnen het bestaande beleid en afspraken.

2.1 De zienswijzeprocedure een raadsbevoegdheid betreft

Bij wet (Wet gemeenteschappelijke regeling) is vastgesteld dat het de bevoegdheid is van u als 
gemeenteraad om een zienswijze te verzenden richting het Dagelijks bestuur van de VRR.

Overleg gevoerd met
Afdeling financiën

Kanttekeningen
Geen.



2/3

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de reactie aan het dagelijks bestuur van de VRR toegestuurd

Financiële informatie
Het is belangrijk dat van de volgende aspecten kennis wordt genomen ten aanzien van de begroting 
2020 en de 1e begrotingswijziging 2019:

CAO
De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog 
onzeker zijn is in de programmabegroting een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties 
als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale 
Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen. Eventuele CAO-wijzigingen leiden tot 
aanpassingen van de regionale inwonerbijdrage. Bij de indexering van de inwonerbijdragen is nog 
geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomsten. Bij een verhoging van de personeelskosten als 
gevolg van een gewijzigde CAO zullen de begroting en meerjarenbegroting niet sluitend zijn. ln 2019 
zal dit incidenteel ten koste gaan van de Algemene Reserve, waarna verder onderzocht zal worden 
welke mogelijkheden er zijn om de begroting sluitend te krijgen. Met deze verhoging (vanaf 
2020) is rekening gehouden in de voorjaarsnota.

 

 

Bijlagen
1. 1e Begrotingswijziging 2019  
2. Begroting 2020  
3. Infographic Begroting 2020  
4. Aanbiedingsbrief VRR  
5. Zienswijze albrandswaard  
6. Concept Jaarverslag 2018  
7. Infographic Jaarverslag 2018  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
8 juli 2019

Zaaknummer:
65689

Onderwerp:
Zienswijze Begroting 2020 en 1e 
begrotingswijziging 2019 
Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 3 juni 2019,

BESLUIT:

1. Geen opmerkingen te maken over de 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

2. Hiervoor de zienswijze vast te stellen


