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Geachte leden van de gemeenteraad. 

Op 29 augustus 2011 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) o.a. de wijzigingen in de Financiële Verordening VRR behandeld. Na 
vaststelling zijn deze stukken aan de deelnemende gemeenten gezonden, die daarop hun 
gevoelen kenbaar hebben gemaakt. 

In totaal hebben negen gemeenten gereageerd. Vijf gemeenten hebben ten aanzien van de 
wijziging van artikel 2, lid 7 aangegeven deze wijziging niet of gedeeltelijk niet te kunnen 
ondersteunen. Ook uw gemeente heeft dit gemeld. Daarbij werd aangegeven dat de 
voorgestelde wijziging eventueel verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben in gevallen van 
wijzigingen op de begroting, anders dan financiële, die invloed zouden kunnen hebben op het 
dienstverleningsniveau en die nu, op basis van het nieuwe artikel, niet meer automatisch door 
het Algemeen Bestuur zouden worden vastgesteld, dan wel dat er geen zienswijze mogelijk is. 

Naar aanleiding van deze bezwaren heeft het Dagelijks Bestuur de volgende aanpassing op 
Art.2, lid 7 voorgesteld aan het Algemeen Bestuur: 
"Begrotingswijzigingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 
De besluitvorming van administratieve begrotingswijzigingen, waarbij het niveau van de dienst 
vedening voor deelnemende gemeenten gelijk blijft en die tevens geen directe financiële 
consequenties impliceren, gebeurt door het Algemeen Bestuur zonder de gevoetenprocedure 
te hanteren." 

Het Dagelijks Bestuur heeft met deze aanpassing gemeend tegemoet te komen aan de 
ingediende bezwaren met behoud van een inkorting van de procedure voor de zienswijze in de 
genoemde situaties zodat het besluitvormingsproces met minimaal 8 weken kan worden 
ingekort. Met de voorgestelde wijziging in artikel 2, lid 7 in de financiële verordening, zal ook 
artikel 36, lid 5 in de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio worden aangepast. 
Hierin staan namelijk de uitzonderingen, zoals verwoordt in de nieuwe tekst, niet expliciet 
genoemd. Naast bovenstaande opmerking is door een aantal gemeenten gevraagd waarom het 
weerstandsvermogen slechts één maal in de vier jaar wordt vastgesteld en niet, in het kader 
van een actief risicobeheer, ieder jaar. Het Dagelijks Bestuur meent dat naast de opname van 
Art. 11,lid 2, waarin o.a. staat opgenomen dat het Algemeen Bestuur jaarlijks het verloop van de 
reservepositie in relatie tot de verwachte risico's zal beoordelen, met Art.15, lid 1, voldoende 
borging aanwezig is in de financiële Verordening voor een actief en effectief proces van 
risicobeheersing. 
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In laatstgenoemd artikel wordt gesteld dat; "Het Algemeen Bestuur zorg draagt vooreen 
adequaat risicomanagement". Tenslotte gaf één gemeente de suggestie om in artikel 22 
expliciet op te nemen dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich committeert aan het 
uitgangspunt van duurzaam inkopen. Dit onderwerp zal worden meegenomen bij de opstelling 
van het beleidsplan 2013-2016, welke in het voorjaar 2012 zal worden behandeld. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen de 
heer P. van Lubeek, bereikbaar onder telefoonnummer 010-4468924 of via e-mail 
p.lubeek@veiligheidsregio-rr.nl 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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