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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
118329 

Raadsvoorstel: 
118580 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
     
     
 
Onderwerp 
1e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2012 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. In stemmen met de 1e begrotingswijziging VRR 2012 en dat de financiële consequenties 
hiervan ten laste van de bestemmingsreserve VRR worden gebracht; 

2. De jaarkosten van de FLO/ Levensloop vanwege voormalig gemeentelijk 
brandweerpersoneel, circa € 26.000,--, meenemen bij de 2e Tussenrapportage 2012.  

 
 
Samenvatting: 
In de 1e begrotingswijziging VRR 2012 zijn een aantal wijzigingen verwerkt. De voorgestelde 
wijzigingen zijn geaccordeerd in het Algemeen Bestuur van de VRR en hebben geen consequenties 
voor onze gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio. Gedeeltelijk worden deze kosten ten laste 
van de bestemmingsreserve VRR gebracht. 
Vanwege een herberekening - op basis van fiscale wetgeving -  is onze gemeente verplicht de zgn. 
"eindheffing loonbelasting" aan de VRR te voldoen. Op basis van nacalculatie worden de 
daadwerkelijke kosten FLO/levensloop begin 2013 bij ons in rekening gebracht. De financiële 
consequenties hiervan (volgens schatting per jaar € 26.000--) zullen bij de 2e Tussenrapportage 2012 
worden meegenomen. 
 
 
Proces: 
Bespreken in Carrousel 28 augustus 2012; 
Besluitvorming 10 september 2012 
 
 
Doel: 
Oordeel- en besluitvorming over de 1e begrotingswijziging VRR 2012; 
 
 
Betrokken belangen: 
De (financiële) belangen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de gemeente 
Albrandswaard. 
 
 
Belangenafweging: 
De voorgestelde wijzigingen zijn geaccordeerd in het Algemeen Bestuur van de VRR en hebben geen 
consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
Gedeeltelijk worden deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve van de VRR gebracht. 
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Op basis van fiscale wetgeving komen de jaarkosten FLO/ Levensloop vanwege voormalig 
(gemeentelijk) brandweerpersoneel voor rekening van de gemeente. Hiervoor is geen budget 
beschikbaar. De kosten hiervan, naar verwachting 23000,--, worden meegenomen bij de 2e 
Tussenrapportage 2012. 
 
 
Scenario's: 
1. Instemmen met 1e begrotingswijziging VRR 2012 en dat de financiële consequenties hiervan ten 
laste van de bestemmingsreserve VRR worden gebracht; 
2. Niet instemmen met bovengenoemde begrotingswijziging en de financiering hiervan; 
3. Vanwege de wettelijke (fiscale) verplichting komen de jaarkosten FLO/Levensloop vanwege 
voormalig (gemeentelijke) brandweerpersoneel voor rekening van de gemeente. 
 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
1. Instemmen met 1e begrotingswijziging VRR 2012 en dat de financiële consequenties hiervan 
gedeeltelijk ten laste van de bestemmingsreserve VRR worden gebracht. 
2. De jaarkosten van de FLO/Levensloop vanwege voormalig gemeentelijk brandweerpersoneel voor 
rekening van de gemeente te nemen en deze uitgave meenemen bij de 2e Tussenrapportage 2012. 
 
 
Communicatie: 
geen 
 
 
Kosten: 
De jaarkosten van de FLO/ Levensloop vanwege voormalig gemeentelijk brandweerpersoneel, circa € 
26.000,--, meenemen bij de 2e Tussenrapportage 2012 
 
 
Evaluatie en controle: 
2e Tussenrapportage 2012 
 
 
Bijlagen: 

  118329: 1e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2012  
 

 
Poortugaal, 15 augustus 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,    De loco burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats    Raymond van Praag  
 


