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Onderwerp 
Begroting 2015 en 1ste wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2015 en de 1ste wijziging begroting 2014 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).  
 
Inleiding/aanleiding 
Bij de brief van 29 april 2014 heeft de VRR de begroting 2015 en 1ste wijziging begroting 2014 aan 
uw raad toegezonden. Overeenkomstig art. 36, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling kunt u uw 
gevoelens over deze stukken voor 11 juni 2014 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. 
 
Beoogd effect 
Door het instemmen met deze stukken van de VRR, kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren. 
 
Relatie met beleidskaders 
Integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 
 
Argumenten 
1.1 De 1e begrotingswijziging 2014 heeft geen gevolgen voor de bijdrage van Albrandswaard 
De 1e begrotingswijziging 2014 heeft geen gevolgen voor de bijdrage van Albrandswaard aan de VRR 
en past binnen de gestelde (financiële) kaders.  
 
1.2 De begroting 2015 past binnen de gestelde kaders 
In de begroting 2015 is rekening gehouden met een indexering toewijzing van 0,5%. Dit percentage is 
conform het door de werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen Rijnmond 
vastgestelde percentage. Daarnaast wordt in de begroting rekening gehouden met lastenbesparingen 
als gevolg van efficiencymaatregelen. De gemeentelijke bijdragen zijn hierdoor verlaagd. 
 
Kanttekeningen 
- Geen   
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming door het College op 13 mei 2014 zal het stuk worden behandeld in de 
carrouselvergadering Beraad & Advies Algemeen op 20 mei 2014. Na behandeling in de carrousel zal 
het voorstel besproken worden in de raadsvergadering Debat & Besluit van 26 mei 2014. Vervolgens 
zal uw besluit aan het Dagelijks Bestuur van de VRR worden toegezonden. 
 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
Gemeente  Individuele bijdrage Basiszorg Begroot 2015 Bijdrage 2015 Verschil 
Albrandswaard 10.000 1.043.100 1.051.100 1.043.100 8.000 
 
 
 
 



Met de volgende punten is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden: 
 
* De werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen Rijnmond berekent elk jaar het 
indexpercentage waarmee de gemeenschappelijke regelingen rekening moeten houden in hun 
begroting. De werkgroep heeft voor het begrotingsjaar 2015 wederom een berekening van het 
indexpercentage gemaakt (+ 0,5%). In de begroting 2015 wordt derhalve rekening gehouden met een 
indexering toewijzing van 0,5%. 
* In de begroting 2015 wordt al rekening gehouden met een lastenbesparing als gevolg van de 
efficiencymaatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het efficiencyonderzoek. 
De gemeentelijke bijdragen zijn hierdoor verlaagd. 
* Met ingang van het begrotingsjaar 2015 is de subsidie Programmafinanciering externe 
veiligheid komen te vervallen. Zowel de baten als de lasten zijn in de begroting verlaagd. 
* In de begroting is rekening gehouden met een verlaging van de lasten voor FLO-rechten. 
 
De bijdrage aan de VRR zal worden verwerkt in de programmabegroting 2015. 

 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Begroting 2015 (37774) 
2. Bijlage 1ste wijziging begroting 2014 (37776) 
3. Zaak Concept reactie begroting 2015 + 1e begrotingswijziging 2014 VRR (38321) 
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