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Betreft: Zienswijze ‘1e wijziging programmabegroting 2020 en begroting 2021 VRR’

Geacht bestuur,
Op 15 april 2020 heeft u ons de 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezonden. In deze brief treft u de zienswijze aan.
Wij hebben geen op- of aanmerkingen op de 1e begrotingswijziging 2020.
Over de begroting 2021 hebben wij ons de volgende mening gevormd. 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 2021 en volgende jaren zijn niet
rooskleurig. We zien ons gesteld voor een substantiële ombuigingsnoodzaak. 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. Vanuit deze context kunnen
wij niet instemmen met de verhoging van het indexeringspercentage van 1,4% voor de begroting
2021. We vinden dit standpunt onvermijdelijk. In onze brief van 12 februari 2020 met kenmerk 40538
hebben wij u van deze beperking ten aanzien van de index al op de hoogte gebracht.
Naast deze opmerking hebben wij de volgende aandachtspunten:
- Het weerstandvermogen neemt af ten opzichte van de begroting 2020. Volgens de begroting
2021 is het weerstandsvermogen 1,22 wat als voldoen gekwalificeerd wordt. Het
weerstandsvermogen boven 1,0 zou betrokken kunnen worden bij de verdeling van de
Corona-kosten. Wij verzoeken u deze mogelijkheid in beschouwing te nemen.
- In 2021 wordt de subsidie Impuls omgevingsveiligheid verrekend met het Gemeentefonds. Dat
betekent dat de VRR minder subsidie krijgt. Het impliceert vervolgens dat u met de
gemeenten moet afspreken welke taken u voor de gemeenten gaat uitvoeren als het gaat om
externe veiligheidsadvisering in het milieuwerkveld en welke vergoeding daar tegenover staat.
Bij de baten in uw begroting bent u er echter vanuit gegaan dat de subsidie wordt
gecontinueerd. Wij vragen u om een toelichting hierop.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze op uw begroting
2021.
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