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Aan de gemeenteraden van de 
gemeenten in de regio Rotterdam 
Rijnmond 

Geachte mevrouw, heer, 

Op 24 mei jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de deelnemende gemeenten, 
waarin zij, op informele wijze, vragen konden stellen over de (concept) begroting 2013 die 
wij op 27 april jl. aan de gemeenteraden hebben verzonden. Tevens hebben wij van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om eventuele onduidelijkheden toe te lichten. Helaas werd de 
bijeenkomst slechts door een gering aantal gemeenten bezocht. Echter, ik hecht er waarde 
aan dat alle gemeenten geïnformeerd worden en stuur u daarom middels deze brief een 
korte samenvatting van de belangrijkste punten ; 

Specificatie van de gemeentelijke bijdragen 
In de begroting 2013 zijn de gemeentelijke bijdragen als één bedrag gepresenteerd. Na 
afloop van de bijeenkomst kregen de aanwezigen een uitsplitsing van dit bedrag in regionale 
bijdragen en bijdrage basis brandweerzorg. In de bijlage van deze brief vindt u een kopie 
van deze specificatie. 

Tarieven voor het iaar 2014 
Met de introductie van de nieuwe financieringssystematiek in 2010 is afgesproken dat de zg. 
'voordeelgemeenten' de verlaging pas na een overgangsperiode 2010 t/m 2013 in hun 
tarieven voor het jaar 2014 zullen terugzien. Gevraagd werd om een indicatie van de nieuwe 
tarieven 2014. Om te voldoen aan deze wens heb ik in de bijlage voor u een indicatie van de 
individuele tarieven 2014 meegezonden. Echter, aangezien bij de introductie van de nieuwe 
financieringssystematiek tevens is afgesproken om de effecten ervan na de overgangs
periode te evalueren (zg. 'Herijking'), verzoek ik u deze tarieven met grote voorzichtigheid te 
hanteren. De criteria die bij een dergelijke herijking zullen meewegen kunnen namelijk 
effecten hebben op het uiteindelijke tarief voor 2014. In dit kader kunt u bijvoorbeeld denken 
aan de ontwikkeling van inwonersaantallen, een eventuele wijziging van de ingestelde 
categorie-indeling en de voorgenomen ontwikkeling en normering van één vorm van 
basiszorg. Volledigheidshalve dient ook gezegd dat de geïndiceerde tarieven exclusief een 
eventuele correctie voor loon- en prijsstijging zijn. 

Frictie tussen de momenten van oplevering begroting en besluitvorming door de raden 
Wederom kregen wij van een aantal gemeenten het signaal dat de raden meer ruimte nodig 
hebben om hun gevoelens kenbaar te maken. Dit is een bekend probleem. Niet voor niets 
hebben wij u in januari van dit jaar een brief gezonden waarin wij u op voorhand reeds 
informeerden over de termijnen voor gevoelens en zienswijzen die voor het jaar 2012 gepland 
stonden. Daarnaast hebben wij er alles aan gedaan om de begroting 2013 in een zo vroeg 
mogelijk stadium naar de gemeenten te kunnen zenden. 



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Klaarblijkelijk heeft dit niet bij alle gemeenten geleid tot een betere aansluiting op de 
behandeling in de gemeenteraad. Om u nog meer tegemoet te komen zullen wij trachten de 
begroting voor 2014 al op 1 mei volgend jaar bij u aan te leveren en bijgevolg de 
voorlichtingsbijeenkomst vroeger te laten plaatsvinden. Daarnaast zullen wij u wederom zo 
spoedig mogelijk informeren over de termijnen voor het jaar 2013. 

Hoogachtend, 

R/ydn Duijvenbode 
élrecteur Ambulance & Middelen 
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Specificatie van de bijdragen voor het jaar 2013, samengesteld naar aanleiding van het 
verzoek tijdens de bijeenkomst voor gemeenten op 24 mei 2012. 

Deelnemende 
gemeenten 

Aantal 
inwoners per 

1-1-2008 

Aantal 
inwoners per 

1-1-2012 

Regionale 
bijdrage 
2013 

Basis 
brw.zorg 

2013 

Individuele 
taken en 
bijdragen 

Totale 
bijdrage 

2013 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Be mis se 
Brielle 
Capelle aan den IJssel 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middel hamis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Rotterdam (incl. Rozenburg) 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

22 427 
45.015 
12.537 
15.758 
65027 

8.316 
11.590 
39 640 
28.824 
49.401 
31.409 
17.689 
10.180 
44.689 

596.069 
74.954 
73.182 
70.770 
14.083 

25 004 
47.064 
12.415 
16 090 
66.159 

8.439 
11 390 
39.481 
28.691 
55.270 
31.873 
18.049 
10.407 
45.216 

617 347 
75.718 
72.171 
71 054 
13.910 

179.129 
337.166 
88.941 

115.269 
473.963 
60.457 
81.598 

282.842 
205.542 
395 954 
228.338 
129.303 
74.556 

323.92 7 
4.422.674 

542.444 
517.033 
509.031 
99.651 

780,780 
1.561.402 

693 322 
838.531 

3 096.242 
686.682 
674.910 

1.502.059 
1.012.020 
1.931.534 
1.098.764 

954.190 
617.641 

1.590.521 
38.376.785 
4 229.581 
3.407.585 
3.998.509 

811.949 

13.000 
0 
0 
0 

190.000 
0 
0 

21.000 
17.000 
43.000 

114.000 
0 
0 

4.000 
5,657.000 

419,000 
228,000 
396,000 

0 

972,909 
1,898,569 

782 263 
953,800 

3,760,205 
747,139 
756,508 

1,805,901 
1 234 562 
2,370,488 
1.441,103 
1,083,493 

692.197 
1.918 449 

48.456.459 
5.191 025 
4.152.618 
4.903 540 

911 600 

1.231.560 1.265.748 9.067.819 67.863.009 7.102.000 84.032.828 



Indicatie van de tarieven voor het jaar 20141, samengesteld naar aanleiding van het 
verzoek tijdens de bijeenkomst voor gemeenten op 24 mei 2012. 

Tarieven basis brandweerzorg 2014 
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.) € 34,96/inw 
Albrandswaard 
Krimpen ad IJssel 

Maassluis 
Hellevoetsluis 
Ridderkerk 
Barendrecht 
Lansingerland 

22.427 
28.824 
31.409 
39.640 
44.689 
45.015 
49.401 

Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.) €45,21/inw 
Capelle ad IJssel 

Spijkenisse 

65.027 

73.182 
Categorie landelijk (< 20.000 inw.) €53,17/lnw 
Dirksland 
Oostflakkee 
Goedereede 

Bernisse 
Westvoorne 
Brielle 

Middel hamis 

8.316 
10.180 
11.590 
12.537 
14.083 
15.758 
17 689 

Categorie historisch stedelijk € 55,36/lnw 
Vlaardingen 
Schiedam 

70.770 
74.954 

Categorie groot stedelijk 
Rotterdam 596.069 
Aantal inwoners 1-1-2008 1.231.560 

1 De tarieven zijn berekend op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten 2010 en vóór herijking na 
afloop van de overgangsperiode 2010-2014. 


