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Bezuinigingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
De werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen Rijnmond berekent elk jaar het 
indexpercentage, waarna de werkgroep een advies uitbrengt hierover aan de kring van 
Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond Vervolgens wordt aan de colleges in de regio 
gevraagd of zij willen instemmen met het door de werkgroep voorgestelde percentage. Voor het 
begrotingsjaar 2011 is voor het eerst geadviseerd om ook een bezuinigingstaakstelling (5%) op 
te leggen aan de gemeenschappelijke regelingen. Op die manier wordt bereikt dat 
rijksbezuinigingen op gemeenten niet alleen behoeven te worden opgevangen ‘binnen de 
stadhuizen’ maar dat gemeenschappelijke regelingen, als verlengd lokaal bestuur, daaraan ook 
hun steentje bijdragen.

De VRR heeft in antwoord daarop in het stuk: “ VRR in breder perspectief”  aangeven dat zij in 
2011 3% konden bezuinigen, 4% m.i.v. 2012 en 5% m.i.v. 2013. Met andere woorden: de 
opgelegde bezuiniging van 5% voor het jaar 2011 is door de VRR maar gedeeltelijk gehaald.

Voor het begrotingsjaar 2012 is een tweede taakstelling aan de gemeenschappelijke regelingen 
geadviseerd, wederom 5% (oplopend van 3% m.i.v. 2012 tot en met 5% m.i.v. 2014). Het 
bestuur van de VRR heeft de korting niet geaccepteerd om de invulling van de eerste 
taakstelling van 5% niet te “frustreren”.

De werkgroep heeft voor het begrotingsjaar 2013 wederom een berekening van het 
indexpercentage gemaakt. De VRR heeft een aparte brief gekregen waarin is opgenomen dat 
eerst de resultaten van het efficiencyonderzoek door Berenschot afgewacht wordt en dat daarna 
bekeken wordt of de VRR nog een bezuinigingsslag kan maken. De VRR heeft dus nog geen 
enkele bijdrage geleverd voor de tweede taakstelling van 5%. 

Efficiencyonderzoek
Zoals eerder aangegeven heeft het Algemeen Bestuur van de VRR aan Berenschot opdracht 
gegeven tot een efficiencyonderzoek. Begin februari jl. is bekend geworden dat Berenschot 
mogelijkheden ziet om de effectiviteit en efficiëntie van de VRR te vergroten. Op onderdelen zijn 
besparingen mogelijk die nog concreet gemaakt moeten worden. Echter, Berenschot vindt het 
niet realistisch om op de korte termijn (2012 en 2013) reeds besparingen in te boeken. De 
bedrijfsvoering van de VRR is hiervoor nog onvoldoende op orde en daarnaast zijn bestuurlijke 
keuzes nodig om echt stappen te zetten.

De werkgroepleden missen in het rapport echter een nadere kwantificatie van de aanbevelingen 
(concrete bezuinigingen). 

De VRR werkt de aanbevelingen van het rapport op dit moment nader uit. De uitwerking wordt 
op 23 april behandeld in Dagelijks en Algemeen Bestuur van de VRR voordat de begroting 2013 
van de VRR voor de gevoelenprocedure aan gemeenten wordt aangeboden. 
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Eenmalig te veel betaalde trend in 2009
Jaarlijks berekent de werkgroep Financiële sturing Gemeenschappelijke Regelingen het 
indexeringspercentage voor o.a. de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.. Dit percentage wordt 
gebaseerd op de prijsmutatie Bruto Binnenlands product (pBBP). Gezien de sterk gestegen 
loonkosten liep het indexeringspercentage in 2009 achter ten opzichte van de werkelijke kosten 
van de VRR. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een verzoek van het DB van de VRR dd. 5 juni 
2008 om de gehanteerde rekenmethodiek te herzien. 
Samengevat stelde de VRR zich op het standpunt dat het hanteren van een vast 
indexeringspercentage gebaseerd op de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (pBBP) 
ontoereikend is om de CAO-stijging in zowel 2008 als 2009 op te vangen en dat dit leidt tot een 
neerwaartse ontwikkeling van de betaalcapaciteit. De algemeen directeur VRR had om die 
reden al een selectieve vacaturestop afgekondigd. 

Voorgaande heeft geleid tot (citaat uit indexeringsbrief 2010 aan VRR; bij de overige 
gemeenschappelijke regelingen heeft geen eenmalige verhoging plaatsgevonden):
“ Over de toepassing van dit indexeringssysteem op de VRR is de afgelopen maanden uitvoerig 
gediscussieerd. Dat heeft geleid tot een eenmalige verhoging van het indexpercentage 2009 met 1,86%. 
Het precentage voor 2010 moet worden berekend over de bedragen zonder die incidentele verhoging. 
Overigens vinden de komende maanden onderzoeken plaats naar o.m. de reservepositie van de VRR. 
De uitkomst van die onderzoeken kunnen nog leiden tot een aanpassing van het percentage van 2010.” 

De indexeringssystematiek is -uiteindelijk- niet herzien. Afspraken over reservepositie van de 
VRR zijn gemaakt. De in 2009 vooruitbetaalde trendcorrectie die in 2010 verrekend zou worden, 
is tot op heden niet met de VRR verrekend. Er moet nog een oplossing worden gevonden. 

Verrekening van de vooruitbetaalde trend 2009 is zeker mogelijk. De hoogte van de algemene 
reserve van de VRR is positief  (€ 2,39 mln eind 2010).  Tevens is in de (meerjaren) begroting 
2012 aangegeven dat de algemene reserve van de VRR zich naar verwachting positief 
ontwikkelt. Daarin is meegenomen dat de VRR in het kader van een vernieuwde 
financieringssystematiek  de komende jaren voordelen heeft. Voordeelgemeenten  ontvangen 
voordelen pas na 4 jaar terwijl nadeelgemeenten direct meer moeten gaan betalen om een 
goede reservepositie op te bouwen.

Conclusie
De VRR is de enige gemeenschappelijke regeling die aangeeft dat de tweede taakstelling van 
5% op dit moment niet haalbaar is en op korte termijn niet kan bezuinigen vanwege het 
veiligheidsaspect.
Zoals al eerder aangegeven worden gemeenten zwaar getroffen door rijksbezuinigingen en 
effecten van de recessie op bijv. de grondexploitaties. Gemeenten moeten daarvoor flink 
bezuinigen, en daarmee ook gemeenschappelijke regelingen. De VRR kan hierop naar onze 
mening geen uitzondering blijven. 

Al met al is de VRR de afgelopen jaren al aardig uit de wind gehouden: 
Voordelen ingroeimodel naar de VRR�

Eenmalige extra nominale compensatie (het eigenlijke onderwerp van het memo) �

(ca. 1,6 miljoen)
Te weinig bezuinigd in de eerste tranche (2% in 2011 enz.)�

Niet meedoen aan de tweede tranche bezuiniging van 5%.�
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Wij adviseren om:
te blijven aandringen dat de VRR ook voor 2013 voorstellen doet om (een gedeelte van) 1)
de tweede taakstelling van 5% te realiseren;
met (het bestuur van) de VRR te overleggen om de in 2009 éénmalig te veel 2)
uitgekeerde trend van 1,86% (ca. 1,6 mln) ten laste van de algemene reserve terug te 
betalen aan de gemeenten. Hiervoor is ruimte binnen de (algemene) reserve van de 
VRR. 
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