
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Registratienummer 83031 

Registratiedatum: 3-5-2010 

Afdoeningsdatum: U-6-2Ü1Q 

Afdeing: JURIDISCHE ZAKEN 

Portefeuilenouder: Harald Bergmann 

Postadres 
Postbus 9154 

3007 AD Rotterdam 

Bezoekadres Wilhelminakade 947 
Rotterdam 

Telefoon 010-4468 928 

Telefax 010-4468 909 

E-Mail d.brouwer@veiligheldsregio-rr.nl 

Ons kenmerk 10UIT02327 

Datum 28 april 2010 

Behandeld door Mw. D.J. Brouwer 

Aan de Gemeenteraad van de 
Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

Geachte heer, mevrouw 

In haar vergadering van 26 april 2010 heeft het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een besluit genomen ten aanzien van de concept 
begroting 2011 en de daarin verwerkte bezuinigingsvoorstellen. 

Het Algemeen Bestuur heeft met de begroting, inclusief de bezuinigingsvoorstellen, zonder 
'voorbehouden' ingestemd. Hierbij heeft het bestuur vastgesteld dat de gestelde normen met 
betrekking tot de brandweerzorg leidend zijn. Het Bestuur heeft tevens benadrukt dat indien bij 
de uitrol van de plannen blijkt dat er meer tijd nodig is om de normen veilig te stellen dat het 
bestuur hierover wordt geïnformeerd en de raden hierover geraadpleegd dienen te worden. 

Het bestuur heeft geconcludeerd dat de ingediende voorstellen een goede mix bevatten tussen 
bezuinigingen, ombuigen en investeren en dat deze betrekking hebben op de gehele 
organisatie van de VRR. Ten aanzien van de implementatie is specifieke aandacht gevraagd 
voor de vrijwillige medewerker. Daarnaast heeft het bestuur gevraagd om een goede 
communicatie rondom dit proces. Hierbij is tevens vastgesteld dat de bestuurders de 
gemeenteraden zullen informeren over het niet behalen van de opgelegde 5% taakstelling, 
maar dat dit bezien moet worden vanuit het oogpunt van totale veiligheid. 

Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling zenden wij u de 
begroting zodat u van uw gevoelen kunt doen blijken. Omdat de invulling van de programma's 
vooral wordt bepaald door de keuzes die het bestuur zou maken ten aanzien van het 
ingediende voorstel "VRR in breder perspectief' zijn op dit moment alleen nog de onderdelen 
paragrafen en de financiële begroting 2011 uitgewerkt. De daadwerkelijke invulling van de 
programma's zullen wij de aankomende periode uitvoeren en 16 juni 2010 aanbieden aan het 
Dagelijks Bestuur. 

Bij de verwerking van de financiële cijfers is rekening gehouden met de door de gemeente 
afgeven indexeringspercentage. Door de gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond is 
een indexeringspercentage aangegeven van - 2,99%. 
Bij de opstelling van de begroting zijn tevens de financiële gevolgen van het ingediende voorstel 
"VRR in breder perspectief' verwerkt. Uw gemeente heeft dit voorstel separaat begin april 
ontvangen. Ten aanzien van de BDUR is voor de bijdrage 2011 rekening gehouden met de 
meerjarenprognose zoals afgegeven in de decernbercirculaire BDUR 2009 van 2 december 
2009. 
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Als gevolg van de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's zal voor een aantal taken de 
btw niet meer gecompenseerd kunnen worden. Met ingang van 1 januari 2011 zal uitsluitend 
de btw mogen worden gecompenseerd voor, in de nieuwe wet genoemde, brandweertaken. 
Dit resulteert in een aanzienlijke verhoging van de lasten. Hierbij is afgesproken dat deze 
verhoging door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
gecompenseerd. Compensatie zal plaatsvinden via een verhoging van de Brede doeluitkering. 
Het bureau Ernst & Young, heeft in opdracht van het Ministerie, onderzoek gedaan naar de 
financiële consequenties op landelijk niveau. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit in totaal om 
€ 15 miljoen gaat. Voor de verdeling van deze € 15 miljoen richting de Veiligheidsregio's heeft 
de VRR een eerste prognose ontvangen van 1,1 miljoen. Dit bedrag is naar verwachting 
€ 300.000 lager dan de kosten zullen stijgen. Voor het jaar 2011 is hiervoor een incidentele 
onttrekking opgenomen. Op basis van de resultaten 2010 zal worden bekeken of dit inderdaad 
een structureel tekort betreft en worden zonodig maatregelen voorbereid ter reductie van de 
kosten. 

Uw reactie betreffende de begroting 2011 kunt u tot 14 juni 2010 kenbaar maken bij het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Mocht u naar aanleiding van de 
wijziging nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw 
D.J. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer 010-4468928 of via e-mail 
d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

J.D. Berghuq 
Algemeen 

Bijlage: begroting 2011 
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Begroting 2011 

DEEL 2 Paragrafen 
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Inleiding 

Ten aanzien van deze paragrafen zijn voor de gemeenschappelijke regelingen geen specifieke richtlijnen 
ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal van de in het besluit genoemde paragrafen niet van toepassing op 
de gemeenschappelijke regeling VRR. 
Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in het jaarverslag staan maar wel een 
financieel belang hebben worden gebundeld, waardoor voldoende inzicht wordt verkregen over het 
betreffende onderwerp. 

In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: 

- Weerstandsvermogen; 
- Verzekeringen; 
- Risico's; 
- Financiering; 
- Kapitaalgoederen; 
- Bedrijfsvoering. 
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Weerstandsvermogen 

Algemeen 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de een organisatie bestand is tegen 
(onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang, de 
achtergronden en de financiële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige weerstandcapaciteit. 

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de 
te risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen 
om de tegenvallers op te vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, onbenutte 
inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen. 

In onderstaand figuur staat het weerstandsvermogen schematisch weergegeven; 

Risico's 
* Economische 
* Politiek 
* Juridisch 
* Bestuurlijk 
*e tc . 

Weerstandcapacitei t 
* Eigen vermogen 
* Langlopende voorzieningen 
* Onbenutte inkomstenbronnen 
* Bezuinigingsmogelijkheden 
* Garantiestellingen 

Samenlo^vQn risico s Fl^iéil i teit 

| WEERSTANDSVERMOGEN 

Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen 

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves 
voor de komende jaren als volgt worden weergegeven: 

Omschrijving 
Stand Mutaties Stand Mutaties Stand Mutaties Stand 

Omschrijving 
1-01-10 2010 31-12-10 2011 31-12-11 2012 31-12-12 

(Bedragen in € 1.000,-) 
Algemene reserve 122 236 359 623 982 917 1.899 

VRR 4.488 -1.555 2.933 -2.295 638 -711 -73 
Risicofonds verzekeringen 45 0 45 0 45 0 45 
Additionele projecten GMK 480 0 480 -150 330 -150 180 
IBZ-deelnemers 64 0 64 -64 0 0 0 
Kenniscentrum gevaarlijke stoffen 29 0 29 0 29 0 29 
C2000 260 0 260 0 260 0 260 
Nieuwe kazerne Barendrecht 200 0 200 0 200 0 200 
WABO2010 89 0 89 0 89 0 89 
Reserve aanvaardbare kosten (RAK ) 1.552 -910 642 0 642 0 642 

Bestemmingsreserves 7.207 -2.465 4.742 -2.510 2.232 -860 1.372 
Totaal 7.329 -2.229 5.101 -1.887 3.214 57 3.272 | 
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Toelichting 

Algemene reserve 
Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek (2010-2014) worden de 
bijdragen van de gemeenten, die door de herverdeeleffecten stijgen, stapsgewijs verhoogd. Gedurende 
deze periode zullen de bijdragen van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Deze verlaging vindt 
in één keer plaats in het jaar onmiddellijk na de overgangsperiode. 
Op deze wijze wordt gedurende de overgangsperiode financiële ruimte opgebouwd. Deze doelreserve 
zal worden aangewend voor personele kosten en eenmalige kosten voor organisatieontwikkeling van de 
VRR en de frictiekosten als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek. 

VRR 
In de jaren 2010 en 2011 zal zullen nog kosten onttrokken worden in verband met de herinrichting van 
de organisatie als gevolg van de bezuinigingsoperaties over de jaren 2010-2014. 

Risicofonds verzekeringen 
Deze reserve heeft betrekking op rijksmaterieel dat ter beschikking is gesteld door BZK. Het doel van deze 
reserve is om de organisatie in te dekken tegen schade die kan ontstaan tijdens transport van dit materieel. 

Additionele projecten GMK 
De reserve projecten GMK is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Dit programmabureau is inmiddels 
afgesloten, maar de integratie binnen de GMK gaat door. De reserve is bestemd voor additionele projecten 
met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en CPA binnen de meldkamer. 

IBZ deelnemers 
Deze reserve is bij de overgang van de deelnemende gemeenten meegenomen naar de VRR om 
onvoorziene kosten binnen het district op te vangen. 

Kenniscentrum gevaarlijke stoffen 
Deze reserve is gevormd ter dekking van het in te richten Kenniscentrum Gevaarlijke Stoffen. Hierbij 
ontstaat één loket voor alle adviezen m.b.t. (incidenten met) gevaarlijke stoffen In 2008 is een project 
gestart om te komen tot de bundeling van multidisciplinaire kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. 
Door o.a. personele belasting in het kader van de grieppandemie is de ontwikkeling on hold gezet en 
zal in 2010 weer worden opgepakt. 

C2000 
Deze reserve dient ter dekking van afschrijving- en materiële kosten C2000. 

Nieuwe kazerne Barendrecht 
De reserve is gevormd in verband met de bouw van een nieuwe kazerne in Barendrecht. 

WABO2010 
Als gevolg van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden extra 
kosten gemaakt. Voor de kosten die in 2010 worden verwacht is een reserve gevormd. 

Reserve Aanvaardbare kosten (RAK) 
De stand van deze reserve is het gevolg van de positieve exploitatie van de ambulancedienst en MKA. 
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Voorzieningen 

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de voorzieningen voor de komende jaren als volgt 
worden weergegeven: 

Omschrijving Stand 
1-01-10 

Mutaties 
2010 

Stand 
31-12-10 

Mutaties 
2011 

Stand 
31-12-11 

Mutaties 
2012 

Stand 
31-12-12 

(Bedragen in € 1.000,-) 
BDUR Opleidingen GHOR 
Rekenmethodieken 

13 
110 

-13 
-110 - -

- -
-

Voorzieningen 123 -123 - - - - -

BDUR Opleidingen GHOR 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de functiespecifieke GHOR-opleidingen. De komende jaren 
zal de GHOR zich richten op het versterken van het kenniscentra en een academische werkplaats. 
Daarnaast zal specifiek voor de versterking van het proces Preventieve Openbare gezondheidszorg een 
ontwikkeling plaatsvinden die vooral betrekking heeft op de Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke 
Stoffen (GAGS). 

Rekenmethodieken 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinair toepasbaar operationeel geautomatiseerd 
rekensysteem is een voorziening getroffen. Dit informatiesysteem biedt een voor iedere operationele 
dienst benaderbaar platform om het ontwikkelde rekensysteem te gebruiken. 

Inzicht in de aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering 
Naast een overzicht van geïnventariseerde risico's is het nog goed om aan te geven dat in de begroting 
nog geen rekening is gehouden met een eventuele verlaging van de BDUR-bijdrage en een verlaging van 
de rittentarieven waardoor het budget van de ambulancedienst kan afnemen. 
Ten aanzien van de b.t.w. is in de begroting rekening gehouden met een geschat structureel tekort van 
€ 500.000 Na officiële invulling van de compensatieregeling door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties kan pas bepaald worden wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn. 

Geïnventariseerde risico's 

Classificatie 'hoog' 
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's 
Wegvallen van subsidies 
vertraagd tempo aanpassenbijdragen deelnemers veiligheidsregio in kostenontwikkeling 
Wettelijke taken GHOR, GMK en SRC worden rechtstreeks overgedragen aan de VRR. 
BTW kan dan niet meer worden gecompenseerd 
CAO-afspraken brengen mee dat repressie medewerkers na 20 operationele dienstjaren een 
andere functie aangeboden krijgen. De VRR heeft daarvoor geen formatie en opleiding is nodig 
en moet worden ingeroosterd. 
Er ontbreekt een voorziening voor het groot onderhoud van gebouwen 
Ontbreken van een post onvoorzien 

Classificatie 'middel' 
Reactiesnelheid op gewijzigde omstandigheden afhankelijk van goedkeuring gemeenten 
Oninbare vorderingen op particuliere ambulancezorg 
Onvoldoende inzicht in huisvestingskosten m.b.t. arbo- en milieueisen. 
Ontbreken van een financiële buffer voor frictiekosten 
Consequenties aanpassing gebruiksbesluit Openbaar Meldsysteem (OMS). 
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Weerstandsbeleid 

In het kader van het weerstandsbeleid binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) is in december 2008 een opdracht verleend aan Deloitte om onderzoek te doen naar de 
reservepositie en het weerstandsvermogen per 31 december 2008. 
De kernvraag bij dit onderzoek was om inzicht te geven in het aanwezige weerstandsvermogen, de risico's 
die samenhangen met de normale bedrijfsvoering en de minimaal noodzakelijke omvang van het 
weerstandsvermogen. De centrale vraagstelling is in de volgende vier deelonderzoeksvragen gesplitst; 
1) Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen ; 
2) Inzicht in de aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering ; 
3) Inzicht in de aanwezige weerstandscapaciteit en de gewenste minimale omvang van het 

weerstandsvermogen ; 
4) Inzicht in de mogelijkheden om weerstandsvermogen te vormen en in stand te houden ; 

Het onderzoek Deloitte is in maart 2009 in het Dagelijks bestuur besproken. Het Dagelijks bestuur heeft 
hierop verzocht om advies vanuit de CAGEM. 
In oktober 2009 is door het CAGEM een advies uitgebracht over hoe om te gaan met reserves en 
voorzieningen van gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is geadviseerd om per gemeenschappelijke 
regeling een minimum- en een maximumniveau voor de algemene reserve vast te laten stellen dat recht 
doet aan de specifieke situatie van de betreffende regeling. Deze algemene reserve is dan bedoeld als 
egalisatiereserve en voor het opvangen van risico's. Voor bestemmingsreserves moet jaarlijks bij de 
begrotingsbehandeling en per situatie worden bezien wat een redelijk bedrag is. 

Toespitsing op de VRR 

De financiële werkgroep is in overleg met de VRR een overleg gestart over de reservepositie en de 
aanwezige risico's, in 2009 is onderzocht wat het resultaat is van toepassing op het advies uit oktober 
2009 over reserves en voorzieningen op de VRR. 
In het onderzoek is nagegaan wat de gewenste hoogte van de Algemene Reserve is en wat de maximale. 
Voor die gewenste hoogte zijn de risico's van de VRR van belang. Ook is gekeken naar de 
egalisatiefunctie van de Algemene Reserve. De huidige Algemene Reserve is nu niet in overeenstemming 
met de gewenste. Om dat op te lossen is bezien in hoeverre bestemmingsreserves daarvoor beschikbaar 
zijn of gemaakt kunnen worden. Vervolgens is een strategie geformuleerd hoe om te gaan met het dan nog 
blijvende verschil. Het definitieve advies van de CAGEM wordt nog ter vaststelling aan het bestuur 
voorgelegd. 
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Verzekeringen 

Van de volgende verzekerbare risico's zijn de volgende verzekeringen afgesloten: 

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.: 
■ Gebouwen 
■ Bedrijfsuitrusting/inventaris 
■ Huurdersbelang 
■ Bijzondere kosten 

Collectieve ongevallenverzekering 
- Zakenreisverzekering 

Aansprakelijkheidsverzekering 
- Rechtsbijstandsverzekering 

Instrumenten en apparatenverzekering 
BZK-materieel 

- Bedrijfswagenpark en bromfietsen 
- Opbouw Brandweerauto's 
- Brandweervaartuigen 
- Schadeverzekering voor Inzittenden 

Werkmaterieelverzekering 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is niet verzekerd tegen: 

Computerverzekering 
Uitval van medewerkers als gevolg van ziekte of werkeloosheid 
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Financ ier ing 

Algemeen 
De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor 
het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. 

Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de kortlopende (netto)schuld (korter dan 1 jaar). 
Deze limiet is bedoeld om het lopen van renterisico op de korte termijn te beperken. 

De kasgeldlimiet is een door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) voorgeschreven 
sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een 
rentetypische looptijd van korter dan een jaar. 
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de 
jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. 
Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het 
kasgeldlimiet voor het jaar 2011 8,2%. 
Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. 
Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; 
indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding. 

Kasgeldlimiet 2011 Stand 
1 e kwartaal 

Stand 
2e kwartaal 

Stand 
3e kwartaal 

Stand 
4e kwartaal Gemiddeld 

(Bedragen *€ 1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2011 

- in procenten van de grondslag 
1. Toegestane kasgeldlimiet 

Toetsing : 
2. Omvang vlottende korte schuld 
3. Af: Vlottende middelen 
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte (1-4) 

125.944 
8,2% 

125.944 
8,2% 

125.944 
8,2% 

125.944 
8,2% 

125.944 
8,2% 

(Bedragen *€ 1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2011 

- in procenten van de grondslag 
1. Toegestane kasgeldlimiet 

Toetsing : 
2. Omvang vlottende korte schuld 
3. Af: Vlottende middelen 
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte (1-4) 

-10.327 -10.327 -10.327 -10.327 -10.327 

(Bedragen *€ 1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2011 

- in procenten van de grondslag 
1. Toegestane kasgeldlimiet 

Toetsing : 
2. Omvang vlottende korte schuld 
3. Af: Vlottende middelen 
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte (1-4) 

-17.848 
15.285 

-17.848 
15.285 

-17.848 
15.285 

-17.848 
15.285 

-17.848 
15.285 

(Bedragen *€ 1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2011 

- in procenten van de grondslag 
1. Toegestane kasgeldlimiet 

Toetsing : 
2. Omvang vlottende korte schuld 
3. Af: Vlottende middelen 
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte (1-4) 

-2.564 -2.564 -2.564 -2.564 -2.564 

(Bedragen *€ 1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2011 

- in procenten van de grondslag 
1. Toegestane kasgeldlimiet 

Toetsing : 
2. Omvang vlottende korte schuld 
3. Af: Vlottende middelen 
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte (1-4) -7.764 -7.764 -7.764 -7.764 -7.764 

Bovenstaande prognose voorziet voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ultimo 2011 voldoende 
ruimte in haar kasgeldlimiet. Als gevolg van de daling van de vlottende schulden is de ruimte ten opzichte 
van de begroting 2010 aanzienlijk gestegen van € 4,7 mio naar € 7,8 mio. 
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Financiering (vervolg) 

Leningportefeuille 

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen 
leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht. 

Mutaties in leningenportefeuille Bedrag Rente % Einddatum 
(Bedragen in € 1.000,-) 

1 -BNG 250 5,34 2-1-2011 
2 - ABN AMRO 4.125 4,25 1-7-2013 
3-BNG 292 2,94 1-12-2013 
4-BNG 500 5,55 31-7-2016 
5-BNG 10.000 4,00 2-1-2017 
6 - ABN AMRO 5.438 4,18 1-4-2018 
7-BNG 577 3,29 1-10-2020 
8 - ABN AMRO 625 4,36 1-7-2026 
9-BNG 1.015 5,89 31-3-2031 
10-BNG 1.966 3,62 1-4-2031 
11-BNG 1.271 5,40 1-2-2042 
12 -BNG 2.074 3,72 2-1-2046 
Nieuwe lening 2010 10.000 5,00 p.m. 

Stand per 31 december 2010 38.133 
Nieuwe lening 2011 
Reguliere aflossingen 

10.000 
-2.995 

5,00 p.m. Nieuwe lening 2011 
Reguliere aflossingen 

10.000 
-2.995 

Stand per 31 december 2011 45.138 

Lening 1 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende 
langlopende lening overgenomen. 

Lening 2 
Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toegetreden gemeenten. 

Lening 3 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende 
langlopende lening overgenomen. 

Lening 4 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende 
langlopende lening overgenomen. 

Lening 5 
Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te 
financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en dient op 2 januari 2017 geheel te worden 
terugbetaald. 

Lening 6 
Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toegetreden gemeenten. 

Lening 7 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Watenweg is tevens de bijbehorende 
langlopende lening overgenomen. 
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Financiering (vervolg) 

Lening 8 
Betreft een lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een 
gebouw te financieren. 

Leningen 9-12 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg zijn tevens de bijbehorende 
langlopende leningen overgenomen. 

Nieuwe lening 2010 en 2011 
Ter financiering van de investeringsprognose 2010-2011 is een tweetal leningen voorzien waarvan één 
voor een bedrag van € 10. mio in 2010 en één lening van € 10. in 2011. De rente is geschat op 5%. 

Overzicht langlopende leningen 

Langlopende schulden Stand rente aflossing opname Stand 
2010-2011 31-12-2010 2011 2011 2011 31-12-2011 

(Bedragen in € 1.000,-) 
1 -BNG 250 7 -250 -
2 - ABN AMRO 4.125 143 -1.500 2.625 
3-BNG 292 7 -98 194 
4-BNG 500 25 -83 417 
5-BNG 10.000 400 - 10.000 
6 - ABN AMRO 5.438 212 -750 4.688 
7-BNG 577 18 -57 520 
8 - ABN AMRO 625 27 -18 607 
9-BNG 1.015 58 -48 967 
10-BNG 1.966 69 -93 1.873 
11 -BNG 1.271 68 -40 1.231 
12-BNG 2.074 76 -58 2.016 
Nieuwe lening 2010 10.000 500 10.000 
Nieuwe lening 2011 " - 10.000 10.000 

Totaal 38.133 1.610 -2.995 10.000 45.138 

Rentegevoeligheid 

Van een totaal bedrag aan langlopende leningen van € 28 mio ligt het gemiddelde rentepercentage op 
4,2%. Over de periode tot eind 2013 zal hiervan ruim € 8 mio. worden afgelost. Daarnaast is de prognose 
dat er voor de komende twee jaren per saldo voor ongeveer € 17,5 mio zal worden geïnvesteerd. 
Deze investeringen en de toekomstige herfinanciering zullen met langlopende leningen worden 
gefinancierd. 

Voor de leningen 2 en 6 zijn bij de ABN AMRO twee renteswaps afgesloten, elk met een hoofdsom van 
€ 7.500.000 en een einddatum van resp. 1 april 2013 en 3 april 2018. Beide leningen kennen een variabele 
rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swaps zijn de rentepercentages tot en met de genoemde 
einddata vastgezet op de in de tabel genoemde percentages. 
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Overzicht langlopende leningen periode 2012-2014 

Langlopende schu lden Stand rente aflossing Stand rente aflossing Stand rente aflossing Stand 
2011-2014 31-12-2011 2012 2012 31-12-2012 2013 2013 31-12-2013 2014 2014 31-12-2014 

(Bedragen in € 1.000,-) 
1 - B N G - - - - - - - - - -
2 - ABN AMRO 2.625 80 -1.500 1.125 24 -1.125 - - - -
3 - B N G 194 4 -98 96 1 -96 - - - -
4 - BNG 417 21 -83 334 16 -83 251 12 -83 168 
5 - BNG 10.000 400 - 10.000 400 - 10.000 400 - 10.000 
6 - ABN AMRO 4.688 180 -750 3.938 149 -750 3.188 118 -750 2.438 
7 - BNG 520 16 -58 462 14 -58 404 12 -58 346 
8 - ABN AMRO 607 26 -18 589 25 -18 571 25 -18 553 
9 - BNG 967 56 -48 919 53 -48 871 50 -48 823 
1 0 - B N G 1.873 66 -94 1.779 63 -94 1.685 59 -94 1.591 
11 - B N G 1.231 65 -40 1.191 63 -40 1.151 61 -40 1.111 
1 2 - B N G 2.016 74 -58 1.958 72 -58 1.900 70 -58 1.842 
Nieuwe lening 10.000 500 - 10.000 500 - 10.000 500 - 10.000 
Nieuwe lening 10.000 500 - 10.000 500 - 10.000 500 - 10.000 

Totaal 45.138 1.988 -2.747 42.391 1.880 -2.370 40.021 1.807 -1.149 38.872| 

Vermogensstaat 

Omschr i j v ing 
Stand 

1-01-10 
Mutaties 

2010 
Stand 

31-12-10 
Mutaties 

2011 
Stand 

31-12-11 
Mutaties 

2012 
Stand 

31-12-12 
(Bedragen in € 1.000,-) 

A lgemene reserve 122 236 359 623 982 917 1.899 

Bestemmingsreserves 7.207 -2.465 4.742 -2.510 2.232 -860 1.372 

Voorz ien ingen 123 -123 - - - - - { 

Totaal lang lopende schu lden 31.128 7.005 38.133 7.005 45.138 -2.747 42.391 

Totaal f inanc ier ing 38.581 4.653 43.234 5.118 48.352 -2.691 45.6621 
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Kapi taa lgoederen en onde rhoud 

In het BBV zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen: 

1. Wegen 
2. Riolering 
3. Water 
4. Groen 
5. Gebouwen 

De eerste vier kapitaalgoederen zijn niet van toepassing op de Veiligheidsregio. Wel zal er naast 
gebouwen aandacht besteedt worden aan Materieel. 

Overzicht verloop materiele vaste activa 

De ontwikkeling van de materiele vaste activa, en dan met name de gebouwen en materiaal is in 
onderstaand overzicht weergegeven: 

Omschrijving Boekwaarde investeringen Afschrijving Boekwaarde Investeringen Afschrijving Boekwaarde Omschrijving 01-01-2010 2010 2010 01-01-2011 2011 2011 01-01-2011 

Materiele vaste activa met 
economisch nut 

Gronden en terreinen 2.088 557 . 2.646 130 . 2.776 
Bedrijfsgebouwen 10.735 5.651 -562 15.824 6.275 -739 21.360 
Machines, apparaten en installaties 907 8 -172 743 - -82 661 
Vervoersmiddelen 13.311 1.814 -2.589 12.536 7.473 -2.649 17.361 
Overige materiële vaste activa 7.030 4.398 -1.844 9.584 2.293 -2.164 9.714 
Activa in ontwikkeling 1.430 - -143 1.287 - -143 1.144 

Totaal 35.501 12.428 -5.310 42.620 16.171 -5.777 53.016 

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek 
Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd. 
In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2009 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen 
worden lineair afgeschreven. 
Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn 
genomen maar, middels aanbetalingen, wel al in eigendom van de veiligheidsregio. Het betreft hier m.n. 
voertuigen in opbouw. 

Gronden en Bedrijfsgebouwen 
Bij de samenstelling van de investeringsprognose is geanticipeerd op de eventuele overname en nieuw
bouwprojecten van kazernes in de gemeenten Barendrecht, Spijkenisse en Goedereede. 

Overige materiële vaste activa 
Onder deze post zijn ook de inrichtingskosten opgenomen voor de bovengenoemde kazernes (€ 1,4 mio). 
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Bedrijfsvoering 

De invulling van de paragraaf bedrijfsvoering is afhankelijk van de besluitvorming binnen het bestuur en 
de deelnemende gemeenten over de bezuinigingsvoorstellen. 
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Begroting 2011 

DEEL 3 Begroting 
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Begroting 2011 

Ten behoeve van het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Financieel gezien is rekening gehouden met de door gemeenten toegewezen indexering van 
-2,99%. 

De bezuinigingsvoorstellen zoals voorgesteld zijn volledig verwerkt in zowel de begroting als de 
meerjarenbegroting. 

Door de definitieve vaststelling van de wet veiligheidsregio is voor de niet brandweer taken de 
transparantieregeling niet meer van toepassing. De lastenkant is hierop gecorrigeerd met € 1,4 
miljoen. De stijging die deze gewijzigde systematiek veroorzaakt wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door een verhoging van de BDUR. Informeel is bericht ontvangen dat de VRR 
voor €1,1 miljoen gecompenseerd wordt. Hierdoor ontstaat er een negatief saldo van € 300 k. 
Deze wordt het jaar 2011 onttrokken uit de algemene reserve. Een structurele oplossing zal in de 
aankomende maanden verder worden uitgewerkt. 

De lasten uit investeringen zijn verwerkt in deze begroting. 

Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's 

De personeelskosten vast personeel betreft alleen het personeel wat in dienst is van de VRR. De 
medewerkers van de meldkamer politie zijn hier niet in meegenomen omdat deze in dienst 
zijn van de politie Rotterdam-Rijnmond; 

De begroting is gebaseerd op de volledige bezetting van de vastgesteld formaties; 

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut 
geactiveerd rekening houdend met het drempelbedrag genoemd in de financiële verordening; 

In de huidige begroting is nog geen rekening gehouden met eventuele bezuinigingstaakstellingen 
vanuit het Rijk of de Provincie. 
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Baten en lasten per programma 

Omschrijving 
Realisatie 

2009 
Plan 
2010 

Plan 
2011 

A&G 
Lasten 
Baten 

25.637 
28.717 

24.884 
23.974 

24.818 
24.773 

Saldo A&G 3.080 -910 -45 
RBRR 
Lasten 
Baten 

83.039 
82.986 

83.126 
83.486 

80.819 
81.377 

Saldo RBRR -53 360 559 
GMK 
Lasten 
Baten 

14.398 
12.635 

12.932 
12.932 

13.037 
12.774 

Saldo GMK -1.763 - -263 
SRC 
Lasten 
Baten 

3.530 
3.520 

3.758 
3.558 

3.108 
3.068 

Saldo SRC -10 -200 -40 
Bedrijfsvoering 
Lasten 
Baten 

5.027 
4.022 

4.179 
2.824 

4.162 
2.064 

Saldo Bedrijfsvoering -1.005 -1.355 -2.098 
Totaal 
Lasten 
Baten 

131.631 
131.880 

128.879 
126.774 

125.944 
124.057 

Resultaat voor bestemming 249 -2.105 -1.887 
Mutaties reserves -371 2.105 1.887 
Resultaat na bestemming -122 - -

Toelichting 

- Bij het programma A&G is de lichte daling aan de lastenkant een gevolg van een stijging met € 21 Ok 
door het feit dat de lasten van de GHOR-taken inclusief b.t.w.zijn opgenomen en een daling met 
€ 276k als gevolg van de doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het 
accres. De lastenverhoging als gevolg van het wegvallen van b.t.w.-compensatie wordt grotendeels 
genivelleerd door de opname van een verwachte compensatie via de BDUR. De stijging aan de 
batenkant tov het jaar 2010 is verder het gevolg van het besluit door de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) om de 40% vergoeding van de overgangsregeling FLO te vergoeden. 

Bij het programma Brandweer is een daling van de lasten grotendeels het gevolg van verwerking 
van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het accres (€ 2.373k.). Daarnaast zijn de lasten 
voor FLO naar beneden bijgesteld. 
Door de implementatie van de nieuwe financieringssystematiek komen er tot 2014 jaarlijks meer 
baten binnen dan aan de lastenkant wordt begroot. Dit bedrag wordt gereserveerd conform het 
besluit van 8 december 2008. Ter verhoging van de weerstandscapaciteit wordt deze reserve 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

Het negatieve resultaat bij het programma meldkamer is het gevolg van een stijging van de lasten 
van € 522k. door het wegvallen van de b.t.w. compensatie, een bedrag van € 150k., welke conform 
besluitvorming zal worden onttrokken aan de reserve en een daling van de lasten van € 567k. als 
doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en accres. De stijging van de lasten door het wegvallen 
van b.t.w.-compensatie wordt voor een groot deel teniet gedaan door de opname van de verwachte 
vergoeding via de BDUR (€ 410k.). 
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Toelichting (vervolg) 

Het negatieve resultaat bij het programma Staf Risico- en Crisisbeheersing is het gevolg van een 
stijging van de lasten van € 185k. door het wegvallen van de b.t.w. compensatie. Deze stijging van de 
lasten wordt voor een groot deel teniet gedaan door de opname van de verwachte vergoeding via de 
BDUR (€ 145k.). 
De daling in de lasten is het gevolg van de verwerking van de ombuigingsvoorstellen (€ 172k.) en 
het niet opnemen van gelden voor Programmafinanciering Externe Veiligheid (€ 859k.). 

Bij het programma bedrijfsvoering is de lichte stijging aan de lastenkant enerzijds een gevolg van een 
stijging met € 484k door het feit dat de lasten inclusief b.t.w.zijn opgenomen en anderzijds een daling 
met € 516k. als gevolg van de doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het 
accres. De stijging van de lasten door het wegvallen van de b.t.w.-compensatie wordt voor een groot 
deel teniet gedaan door de opname van de verwachte vergoeding via de BDUR (€ 180k.). 
Als gevolg van de besteding van gelden uit de bestemmingsreserve, loopt het tekort verder op tot 
€ 2.098k. 
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Overzicht baten en lasten 

Omschrijving 
Realisatie Plan Plan Raming Raming Raming 

Omschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(* € 1.000 ) 

Personeel 94.793 87.636 83.342 80.896 78.672 76.924 
Huisvesting 9.931 10.236 9.978 9.528 9.278 9.278 
Middelen 14.531 15.257 15.555 14.945 14.755 14.680 
Overige 12.376 15.750 17.069 15.610 15.585 15.710 
Totaal lasten 131.631 128.879 125.944 120.979 118.290 116.592 
Basis Brandweerzorg 75.039 70.632 67.322 66.001 64.679 64.679 
Inwonersbijdragen 9.280 9.538 9.076 8.897 8.719 8.719 
BDUR / subsidies 3.675 5.989 6.930 6.930 6.930 6.930 
Ambulance vervoerders 1.849 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
Zorgverzekeraars 26.995 22.895 23.805 23.805 23.805 23.805 
Overige opbrengsten 15.042 16.619 15.822 14.302 13.228 12.280 
Mutatie overlopende passiva - - - - - -
Totaal baten 131.880 126.774 124.057 121.036 118.462 117.514 
Saldo 249 -2.105 -1.887 57 172 922 
Mutatie reserves -371 2.105 1.887 -57 -172 -922 
Saldo né bestemming -122 - - - - -

Toelichting 

Als gevolg van accrescorrecties en opgelegde bezuinigingen zijn de bedragen voor basis brandweer
zorg en inwoners bijdragen over een periode van drie jaar verlaagd met totaal ruim ./. 8%. 

In de BDUR bijdrage is vanaf 2011 rekening gehouden met een compensatie door het Rijk als gevolg 
van het gedeeltelijk wegvallen van de BTW-compensatie door de invoering van de Wet op de 
veiligheidsregio. Vanaf 2011 zal de b.t.w. op alle aankopen, met uitzondering van de aankopen die 
100% toewijsbaar zijn aan de brandweertaken, niet meer voor compensatie in aanmerking komen. 
Dit betekent dat deze kosten stijgen met 4,5%. Via de BDUR zal compensatie voor de stijging van de 
lasten plaats gaan vinden. Na officiële invulling van de compensatieregeling door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan pas bepaald worden wat de daadwerkelijke financiële 
gevolgen zijn. 

De personele lasten dalen met bijna € 5 miljoen. Naast de doorwerking van de bezuinigings
maatregelen en de accrescorrectie wordt deze daling veroorzaakt door het afnemen van de FLO 
lasten zoals opgenomen onder de DVO-plustaken, verlaging voor incidentele lasten en het niet 
opnemen van de gelden voor Programma financiering externe Veiligheid. 
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Meerjaren overz ich t baten en lasten per p rog ramma 

Omschrijving Plan 
2011 

Raming 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

A&G 
Lasten 
Baten 

24.818 
24.773 

24.733 
24.733 

24.727 
24.727 

24.722 
24.722 

Saldo A&G -45 - - -
RBRR 
Lasten 
Baten 

80.819 
81.377 

77.699 
78.616 

75.246 
76.459 

73.634 
73.644 

Saldo RBRR 559 917 1.213 9 
GMK 
Lasten 
Baten 

13.037 
12.774 

12.838 
12.688 

12.654 
12.654 

12.620 
12.620 

Saldo GMK -263 -150 - -
SRC 
Lasten 
Baten 

3.108 
3.068 

3.064 
3.064 

3.060 
3.060 

3.056 
3.056 

Saldo SRC -40 - - -
Bedrijfsvoering 
Lasten 
Baten 

4.162 
2.064 

2.645 
1.935 

2.603 
1.560 

2.560 
3.471 

Saldo Bedrijfsvoering -2.098 -710 -1.043 911 
Totaal 
Lasten 
Baten 

125.944 
124.057 

120.979 
121.036 

118.290 
118.462 

116.592 
117.514 

Resultaat voor bestemming -1.887 57 172 922 
Mutaties reserves 1.887 -57 -172 -922 
Resultaat na bestemming - - - -

Toelichting 

In de meerjarenraming is geen prijscompensatie opgenomen. 

Bij het opstellen van de begroting waren er nog geen afspraken bekend met betrekking tot de 
Programma financiering externe veiligheid (PFEV). Met ingang van 2011 zijn hiervoor nog geen 
bedragen opgenomen. 

De dotatie aan de reserves vanaf het jaar 2014 is het gevolg van de ombuigingsmaatregelen. 
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Begroting 2011 

DEEL 4 Bijlagen 
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Bi jdrage 2011 per dee lnemende gemeente 

Aantal Aantal Basis 
brandweerzorg Deelnemende gemeenten inwoners 

per 
inwoners 

per 

Basis 
brandweerzorg DVO/+ taken Regionale 

bijdrage 2011 
Totale bijdrage 

2011 
1-1-2008 1-1-2010 

Albrandswaard 22.427 24.188 744.441 175.792 920.232 
Barendrecht 45.015 46.453 1.254.742 337.607 1.592.349 
Bernisse 12.537 12.455 695.207 90.519 785.727 
Brielle 15.758 15.764 821.921 114.568 936.489 
Capelle aan den IJssel 65.027 65.353 3.104.660 134.597 474.967 3.714.224 
Dirksland 8.316 8.439 688.549 61.332 749.881 
Goedereede 11.590 11.422 676.745 83.012 759.757 
Hellevoetsluis 39.640 39.769 1.506.143 21.174 289.030 1.816.347 
Krimpen aan den IJssel 28.824 28.806 983.894 209.354 1.193.248 
Lansingerland 49.401 52.590 1.936.785 382.209 2.318.994 
Maassluis 31.409 31.603 1.075.873 80.233 229.682 1.385.788 
Middelharnis 17.689 17.941 947.931 130.390 1.078.321 
Oostflakkee 10.180 10.364 619.321 75.323 694.643 
Ridderkerk 44.689 44.821 1.594.845 4.168 325.746 1.924.760 
Rotterdam (incl. Rozenburg) 596.069 606.169 38.190.036 7.562.034 4.405.466 50.157.535 
Schiedam 74.954 75.676 4.241.080 328.236 549.992 5.119.308 
Spijkenisse 73.182 72.344 3.416.849 525.776 3.942.625 
Vlaardingen 70.770 70.590 4.009.380 320.943 513.028 4.843.351 
Westvoorne 14.083 14.063 814.156 102.206 916.362 Westvoorne 

1.231.560 1.248.810 67.322.558 8.451.385 9.076.000 84.849.943 

Toelichting 

Als gevolg van de accres-correcties over de jaren 2008-2010 en de voorgenomen bezuinigingen is 
het totaal aan bijdragen van de gemeenten gedaald van € 89,4 mio in 2010 naar € 84,8 mio. 

Voor de basis brandweerzorg is het inwonersaantal gefixeerd op 1-1-2008. 

- Voor de regionale bijdrage is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2010. 

De bedragen onder DVO+/taken betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het 
takenpakket boven de basis brandweerzorg, alsmede kosten levensloop en FLO. Deze kosten worden 
op voorschotbasis gefaktureerd. 
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Staat van vereiste handtekeningen 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond d.d. 

De secretaris De voorzitter 

Dhr. J.D. Berghuijs Dhr. A. Aboutaleb 
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Afkortingenlijst 

A&G Ambulancezorg & GHOR 
AB Algemeen Bestuur 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording 
BDUR Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DVO Dienstverleningsovereenkomst 
Fido Financiering Decentrale Overheden 
FLO Functioneel Leeftijdsontslag 
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 
HRM Human Research Management 
MKA Meldkamer ambulancezorg 
MKB Meldkamer brandweer 
MKP Meldkamer politie 
NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
RAK Reserve Aanvaardbare Kosten 
RBRR Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond 
RegOT Regionaal Operationeel Team 
SRC Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing 
VRR Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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