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Geacht raadslid, 

De raad van Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering van 15 december 2011 behandeld de voorgestelde 
2e wijziging van de begroting 2011 en de wijziging van de Financiële Verordening 2011 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 

Naar aanleiding van genoemde behandeling heeft de raad haar ongenoegen uitgesproken over de 
huidige gang van zaken rond het aanbieden van documenten waarover de raad een besluit dient te 
nemen. 

Genoemd ongenoegen is via een brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRR kenbaar gemaakt. 
Een kopie van de verzonden brief treft u ter informatie aan. 

Hoogachtend, 

de raadsgriffier, 

H.J. van der Wel. 

2012002015 

Wilt u zo vriendelijk zijn bij beantwoording van deze brief het zaaknummer te vermelden? 
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Geacht bestuur, 

De raad van Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering van 15 december 2011 behandeld de voorgestelde 
2e wijziging van de begroting 2011 en de wijziging van de Financiële Verordening 2011 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 

Naar aanleiding van genoemde behandeling heeft de raad haar ongenoegen uitgesproken over de 
huidige gang van zaken rond het aanbieden van documenten waarover de raad een besluit dient te 
nemen. 
Te vaak komt het voor dat de raad daarbij in feite voor een voldongen feit wordt geplaatst. 

Aanbieden van dergelijke documenten aan de raad dient op een dusdanig tijdstip te gebeuren, dat de 
raad voldoende gelegenheid heeft daarop invloed uit te oefenen. 
De raad verzoekt u dan ook met klem daarop toe te zien. 

Tevens is de raad van mening dat, voordat een besluit betreffende het weerstandsvermogen door het 
Algemeen Bestuur van de VRR wordt geëffectueerd, u vooraf aan de raad dient voor te leggen welke 
criteria ten aanzien van het weerstandsvermogen zullen worden gehanteerd. 

Een kopie van deze brief is gezonden aan alle deelnemende gemeenten aan de VRR. 

Hoogachtend, 

de raad van de gemeent^f 
de raadsgriffier, 

Hellevoetsli 
de voorzitter, 
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