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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
104856 

Raadsvoorstel: 
105046 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
   Paraaf controller:  
   Datum Paraaf  
 
Onderwerp 
2e begrotingswijziging 2011 en financiële verordening VRR 
 
Geadviseerde beslissing: 
Geen zienswijze kenbaar maken over de tweede begrotingswijziging 2011 en Financiële Verordening 
VRR. 
 
 
Samenvatting: 
Op grond van artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) is de 2e begrotingswijziging 2011 toegezonden. Tegelijk is de Financiële Verordening 2011 
VRR aangeboden. De gemeenteraad heeft het recht een zienswijze kenbaar te maken. 
 
 
Proces: 
De gemeente kan tot 21 oktober 2011 een zienswijze over de 2e begrotingswijzging 2011 en de 
Financiële Verordening VRR indienen. Carrouselbehandeling is op 10 oktober 2011 voorzien.  
Na instemming door uw raad wordt een concept-reactie verzonden en deze wordt formeel achteraf in 
de raadsvergadering op 31 oktober 2011 bekrachtigd. 
 
 
Doel: 
Besluit nemen om over het al dan niet indienen van een zienswijze over de 2e begrotingswijziging 
2011 en de Financiële Verordening VRR. 
 
 
Belangenafweging: 
Conform artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
heeft de VRR de gemeenteraad van Albrandswaard de 2e begrotingswijziging 2011 toegezonden. 
Tegelijk wordt u de Financiële Verordening 2011 aangeboden. De gemeente kan tot 21 oktober 2011 
een zienswijze kenbaar maken. 
 
2e begrotingswijziging 2011 VRR 
Deze 2e begrotingswijziging bestaat onder andere uit: 
- Een wijziging vanwege toegekende subsidiegelden; 
- Administratieve wijzigingen; 
- Mutaties op de algemene reserve. 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdragen, en zijn vanaf 
2012 in de meerjarenraming meegenomen.  
 
 
Mutatie op de reserve 
Vanwege de eerder gehouden contra-expertise over de eerste ombuigingen (2011-VRR in breder 
perspectief) , uitgevoerd op verzoek van de OR van de VRR, zijn die investeringen op het programma 
brandweer uitgesteld. De uitgestelde investeringen worden ingericht als bestemmingsreserve in het 
kader van de ombuigingsoperatie over het jaar 2012.  
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Financiële Verordening 2011 
De belangrijkste wijziging in de Financiële Verordening betreft, dat administratieve en/of 
begrotingswijzigingen zonder directe financiële consequenties in het vervolg direct worden vastgesteld 
door het Dagelijks Bestuur. 
Op andere begrotingswijzigingen heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze kenbaar te maken 
en worden de wijzigingen ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 
 
 
Scenario's: 
1: Afhankelijk van de besprekingen van de raadscarrousel van 10 oktober 2011 stelt de raad een 
zienswijze vast; 

- Alhoewel de wijzigingen niet van directe invloed zijn op de inwonersbijdrage van 2011 en  
volgende jaren kan het zijn dat de raad alsnog een zienswijze wil vaststellen op basis van de 
uitkomsten van de raadscarrousel. De VRR zal schriftelijk worden geïnformeerd dat de 
gemeenteraad van Albrandswaard een zienswijze indient, afhankelijk van de uitkomsten ten 
behoeve van de 2e begrotingswijziging 2011.  

 
2: Afhankelijk van de besprekingen van de raadscarrousel van 10 oktober 2011 stelt de raad geen 
zienswijze vast; 
    - Daar de inwonersbijdrage voor de basisbrandweerzorg ongewijzigd zijn gebleven kan het voorstel  
      zijn om geen zienswijze in te dienen. De VRR zal schriftelijk worden geïnformeerd dat de    
      gemeenteraad van Albrandswaard geen gebruik maakt van de zienswijze.  
 
Het college adviseert de raad geen zienswijze vast te stellen, omdat de inwonerbijdrage ongewijzigd 
blijft bij vaststelling van deze begrotingswijziging.  
Voor Albrandswaard blijft ten alle tijde belangrijk dat de basisbrandweerzorg op niveau blijft.  
 
 
Communicatie: 
(Concept) reactie aan het Dagelijks Bestuur van de VRR kenbaar maken. 
 
 
Kosten: 
De 2e begrotingswijziging VRR 2011 heeft geen invloed op de (gemeentelijke) inwonerbijdrage. 
 
 
Bijlagen: 

  104266: wijzigingen financiële begroting 2011 en financiële verordening 2011.  
  104857: 2e begrotingswijziging VRR 2011 en financiële verordening   
 

 
Poortugaal, 27 september 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

      
Hans Cats         Mr. Harald M. Bergmann 
 


