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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
In de Carrousel vergadering van 10 oktober jl. heeft de raad uw 2e begrotingswijziging 
2011 en de wijziging in de Financiële verordening 2011 VRR besproken. In de 
raadsvergadering van 31 oktober 2011 zal hierover definitief een besluit worden 
genomen. 

De gemeenteraad heeft in die Carrousel aangegeven geen gebruik te maken van een 
zienswijze. 

Vanuit de raad kwam de vraag in hoeverre het DB van de VRR gelegenheid krijgt om 
door de wijzigingen in de Financiële verordening, het dienstverleningsniveau van de 
deelnemende gemeenten aan te passen zonder een AB besluit. 

Als voorbeeld wordt meegeven, dat wanneer het DB de huisvestingskosten voor de 
brandweerkazerne Albrandswaard op EURO 0,00 begroot, dit ook als een 
administratieve wijziging kan worden gezien. Voor de begroting als geheel is dit geen 
wijziging, voor het dienstverleningsniveau voor de betreffende gemeente wel. 

Indien uw antwoord aan onze raad zou zijn dat dit soort dienstverlenende 
consequenties door het DB kunnen worden genomen, dan gelieve deze brief alsnog 
als een zienswijze te lezen. De raad van Albrandswaard vindt dat dan uiteindelijk het 
AB bevoegd moet zijn tot besluitvorming. 

 
Met vriendelijke groet, 
De raad van de gemeente Albrandswaard, 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
Mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
leden van het dagelijks bestuur 
postbus 9154 
3007 AD Rotterdam 


