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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
128646 

Raadsvoorstel: 
129051 

Portefeuillehouder: 
Ger van de Velde-de Wilde 

     
     
     
Onderwerp 
Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
 
Geadviseerde beslissing: 

1. In te stemmen met de begroting 2014 van de VRR. 
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2014 van de VRR. 
3. De financiële consequenties van de begroting 2014 van de VRR mee te nemen bij het 

opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017. 
 
 
INLEIDING 
Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 22 april de begroting 2014 van de VRR behandeld. Vanuit 
de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente recht op het uiten van hun gevoelens over 
de begroting en jaarplan van de Veiligheidsregio. Daarom biedt het Dagelijks Bestuur de begroting 
aan de gemeenten aan.  

 
De begroting 2014 van de VRR voldoet aan de door de deelnemende gemeenten geformuleerde 
uitgangspunten. De afgesproken bezuinigingen van 5% uit 2010 zijn doorgevoerd in de begroting. De 
2% extra afgesproken bezuinigingen zullen in de periode 2014 tot 2016 worden gerealiseerd. Tevens 
voldoet het accres uit de begroting aan de indexeringstoewijzing van 0,9%, zoals vastgesteld vanuit 
de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de 
Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. 
 
Voor Albrandswaard stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2014 met ongeveer 85.000 euro. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is de berekenmethodiek. Het inwoneraantal is bij het opstellen van het 
financieringssysteem in 2009 voor vier jaar(2010 t/m 2013) vastgezet op het niveau van 1-1-2008. 
Voor 2014 is een nieuw inwoneraantal van 25.000 vastgesteld, op het niveau van 1-1-2012. Dit 
verklaart de bovengenoemde stijging. 
 
BEOOGD EFFECT 
Door deze bijdrage wordt door de veiligheidsregio  goede en adequate brandweer- en ambulancezorg 
gegarandeerd.  
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ARGUMENTEN 
1 De begroting is het gevolg van eerdere afspraken 
De veranderingen in de begroting 2014 zijn het gevolg van afspraken betreffend inwoneraantal die 
gemaakt zijn bij het opstellen van de financieringssystematiek in 2009 en de afgesproken 
bezuinigingen.  
 
2 Past binnen speerpunt 1D van het collegeprogramma 'openbare orde & veiligheid' 
Om aan het speerpunt 1d, 'Adequate crisisorganisatie en brandweerzorg', te voldoen, maakt de VRR 
kosten. Deze kosten moeten vanuit de deelnemende gemeenten gedekt worden.  
 
KANTTEKENINGEN 
De extra bezuinigingsopdracht uit 2012 is nog niet volledig meegenomen. De VRR wil deze 
bezuiniging doen door een efficiencyslag te maken. De 2% extra afgesproken bezuinigingen zullen in 
de periode 2014 tot 2016 worden gerealiseerd. De snelheid waarmee dit lukt hangt samen met de 
reductie van personeelsbestand van de VRR.  
 
FINANCIËN 
Voor 2014 is het bedrag  € 1.071.504,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten voor het 
basiszorgniveau van € 1.058.324,- een individuele bijdrage vanwege overgang gemeentelijke 
medewerkers naar VRR van € 13.180,-. Voor Albrandswaard betekent dit door de stijging van de 
jaarlijkse bijdrage aan de VRR in de gemeentelijke begroting 2014 rekening moet worden gehouden 
met een toename van het budget van  ongeveer € 85.000.  
 
COMMUNICATIE 
n.v.t.  
 
PROCES 
Op 27 mei 2013 is de eerstkomende carrousel waarop desgewenst over de zienswijze gesproken kan 
worden. Raadsbehandeling is op 10 juni voorzien. Het Dagelijks Bestuur zal na de behandeling in de 
raad geïnformeerd worden over de beslissing van de raad. De gemeenten hebben tot 13 juni de tijd 
om te reageren. Op 1 juli wordt de begroting behandeld in het Algemeen bestuur, waarna de begroting 
aan de Provincie Zuid-Holland wordt aangeboden. 
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BIJLAGEN 
 

  127556: Kadernota 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
  128763: Begroting 2014  
 

 
Poortugaal, 7 mei 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,         De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats         Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


