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Geacht bestuur, 
 
Op 13 april 2021 heeft u ons de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezonden. In deze brief treft u onze zienswijze aan. 
 
1e begrotingswijziging 2021 
Wij hebben geen op- of aanmerkingen op de 1e begrotingswijziging 2021. 
 
Begroting 2022 
De financiële ruimte die wij onze verbonden partijen kunnen bieden hangt nauw samen met onze 
financiële positie zoals die blijkt uit de gemeentelijke Programmabegroting. De vooruitzichten voor 
2022 en volgende jaren zijn niet rooskleurig. We zien ons gesteld voor een substantiële 
ombuigingsnoodzaak. 
De druk op de financiële positie van onze gemeente is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen.  
 
Wij vinden de taken die de VRR uitvoert van groot belang en waarderen het werk dat de VRR verricht. 
U geeft daarbij aan dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt, o.a. door nieuwe taken en 
maatschappelijke veranderingen. Wij vinden het belangrijk dat bij het opstellen van de 
ontwikkelagenda wordt stil gestaan bij het garanderen van de kwaliteit op de basistaken. 
 
Wij koesteren de goede relatie met de regiogemeenten waarmee wij in gemeenschappelijke 
regelingen zoals de VRR zitten. Wij staan echter op het punt dat we ook in lokale dossiers pijnlijke 
keuzes moeten maken.  
 
Onze gemeenschappelijke regelingen kunnen niet buiten deze discussie blijven.  
 
Wij doen daarom een beroep op u om de discussie over taken, kosten en baten actief te agenderen 
voor de begroting 2022 en hier rekening mee te houden bij de discussie over de Ontwikkelagenda van 
de VRR. Deze discussie is nadrukkelijk breder dan de jaarlijkse indexering.  
 
Wij dringen bij onze verbonden partijen aan bij te dragen aan ombuigingsinitiatieven. Verruiming van 
het uitgavenpatroon van verbonden partijen en gelijktijdige forse inkrimping van de budgettaire ruimte 
in de gemeentebegroting is, dat zult u begrijpen, voor ons niet vol te houden.  



 
 

Er zijn een aantal financiële onzekerheden in de begroting 2022 terug te vinden. Wij gaan ervan uit 
dat dit slechts na onderling overleg kan leiden tot een verhoging van de inwonersbijdrage, en 
verwachten tijdig geïnformeerd te worden. 
 
 
 
 
Naast deze opmerking hebben wij de volgende aandachtspunten: 

• In de begroting 2022 en de meerjarenraming wordt vooralsnog geen rekening gehouden met 
eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van taakdifferentiatie. Wij gaan ervan uit dat de 
financiële gevolgen worden gedragen door het Rijk.  

• De ontwikkelagenda kan van grote invloed zijn op de inwonersbijdrage. Wij vragen u bij het 
bepalen van het ambitieniveau rekening te houden met de precaire financiële situatie van onze 
gemeente. 

 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze op uw begroting 
2022 en de 1e wijziging begroting 2021. 
 

 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 

de griffier,  de voorzitter, 

  

  

mr. Eelco Groenenboom drs. Jolanda de Witte 

 


