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Geachte heer Aboutaleb,

Postbus 1000

Het beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (in het vervolg VRR) is
aan de betrokken gemeenten voorgelegd. In uw brief van 3 juli 2012 verzoekt u de
gemeente Albrandswaard de gevoelens omtrent het voorgestelde beleid van de VRR
kenbaar te maken. Hieronder volgt onze reactie.

3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 51

Uw analyse van de veranderingen waarop het beleidsplan anticipeert, onderschrijven
wij. De veranderende omstandigheden vragen om een gerichter gebruik van de in te
zetten middelen. Wij herkennen ons in hoge mate in het beeld dat er meer aandacht is
voor de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven.
De strekking van het beleidsplan wordt daarom onderschreven.
Kritische opmerkingen over het beleidsplan hebben wij ook. Zo wordt in het concept
beleidsplan aangegeven dat onder meer het regionaal risicoprofiel als basis dient. In
het regionaal risicoprofiel is geconstateerd voor enkele scenario's de capaciteit van
onder andere brandweer en ambulancedienst (mogelijk) ontoereikend zijn. In het
beleidsplan is hierover geen informatie opgenomen, terwijl dit
integraal een onderdeel van het beleidsplan van de VRR zou moeten zijn.
Daarnaast betreuren wij dat de rol van de gemeenten slechts beperkt aan bod in het
beleidsplan komt. Wij zien graag meer aandacht voor de positie van de gemeenten in
het beleidsplan opgenomen.
Tot slot zien wij graag dat er meer aandacht aan de financiële gevolgen van de nieuwe
visie en werkwijze van de VRR wordt besteed. Een efficiëntere organisatie die meer
nadruk legt op de rol en verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven zou zelf met
minder financiële middelen dezelfde resultaten moeten kunnen behalen. Helaas wordt
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hier in het beleidsplan geen aandacht aan besteed. Wij zien graag uw visie op deze
financiële opgave terug in het definitieve versie van het beleidsplan.
Graag ontvangen wij uw reactie op onze zienswijze op het beleidsplan van de VRR.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

