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Geachte heer, mevrouw. 

Op 22 april aanstaande zal de programmabegroting van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond worden behandeld tijdens het overleg van het Dagelijks Bestuur. 

Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling zal ik u, bij 
instemming van het Dagelijks Bestuur op 24 april, de begroting formeel doen toekomen zodat u 
van uw gevoelen kan doen blijken. De gevoelenprocedure loopt tot en met 13 juni 2013. 

Kaderbrief 
Voor de opstelling van de begroting is gebruik gemaakt van de kaderbrief welke door het 
Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 18 maart 2013. 

Om u tijdig mee te nemen in de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio en de financiële 
consequenties heeft het Dagelijks Bestuur besloten om deze kaderbrief direct met u te delen. 
Deze kaderbrief is mede op verzoek van de gemeente Lansingerland tot stand gekomen en zal 
voortaan jaarlijks rond eind januari aan u worden gezonden. In de bijlage treft u de kaderbrief. 

Ik wil u er wel op attenderen dat de, in de kaderbrief, opgenomen leidraad voor de herijking van 
de financieringssystematiek nog niet door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het Algemeen 
Bestuur zal hierover op 22 april nog een besluit gaan nemen. 

Informatiebijeenkomst 
Ook dit jaar zal voor de medewerkers van uw gemeente, w.o, de hoofden financiën en de 
ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding een informatiebijeenkomst 
georganiseerd worden. In tegenstelling tot de eerder afgegeven datum van 29 april 2013 heb ik 
gezien het feit dat hier dan gaat om een vakantieperiode besloten om deze te verplaatsen naar 
23 april 2013 van 14:30 tot 16:30 uur aan de Otto Reuchlinweg 1060 te Rotterdam. Ik zal u 
tijdens deze bijeenkomst de concept begroting aan de hand van een presentatie toelichten. Er 
is dan ook direct gelegenheid tot het stellen van vragen. 
U ontvangt de concept begroting in de week van 15 april, dit is voor de behandeling in het 
Dagelijks Bestuur. Ik verzoek u dan ook deze nog als vertrouwelijk te behandelen. 



Vei l ighe idsreg io Ro t t e rdam-R i j nmond 

Via bijgaand antwoordformulier kunt u aangeven of uw gemeente gebruik wenst te maken van 
de informatiebijeenkomst en met hoeveel personen u deze bijeenkomst zult bezoeken. 
Misschien heeft u al vooraf een aantal vragen. Dan stellen wij het zeer op prijs om uw vragen op 
voorhand te mogen ontvangen. U kunt uw vragen mailen naar p.lubeek@veiliqheidsreqio-rr.nl. 

Hoogac end, 

O© 

Mr. Drs. A 
Algemeen 

.ittooij 
irecteur 

Bijlagen: 
1. Kadernota 2014 
2. Opgaveformulier voor 23 april 2013 
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Veiligheidsregio Rotterd 

ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST 
VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

Naam 

Functie 

Gemeente 

E-mailadres : 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
informatiebijeenkomst. Ik zal met.... personen aanwezig zijn op: 

Datum Dinsdag 23 april 2012 
Locatie Otto Reuchlinweg 1060, 3072 MD Rotterdam, Montevideo 

Cursusruimte 4 e etage 
Tijdstip 14.30-16.30 uur 

U kunt dit formulier retour zenden t.a.v. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond / 
Carla Neto, Antwoordnummer 70140, 3070 VB Rotterdam of mailen naar 
c.neto@veiligheidsregio-rr.nl 
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Kademota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2014 

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2014 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

1. Inleiding 
Jaarlijks wordt door de veiligheidsregio een begroting opgesteld die, na vaststelling door het bestuur, vóór 
15 juli van het voorafgaande jaar wordt ingeleverd bij de provincie Zuid-Holland. Vanuit de Wet 
gemeenschappelijke régelingen heeft de gemeente recht op het uiten van hun gevoelens over de 
begroting en jaarplan van de Veiligheidsregio. Het Dagelijks Bestuur verwerkt vervolgens deze 
gevoelens, waarna het Algemeen Bestuur de documenten aanbiedt bij de Provincie Zuid-Holland. 
De gevoelenprocedure bedraagt wettelijk zes weken. Dit jaar is de behandeling van de begroting door het 
Dagelijks Bestuur op 22 april. Hierna wordt de begroting voor de gevoelenprocedure naar alle gemeenten 
gezonden. Gemeenten hebben dan tot 13 juni de tijd om te reageren. Op 1 juli 2013 wordt de begroting 
behandeld in het Algemeen Bestuur. 
Om de gemeenten in een vroeg stadium te informeren over de kaders waarbinnen de begroting van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is opgesteld is voor de samenstelling van de begroting voor het jaar 
2014 een zgn. 'kadernota' opgesteld. Dit is onder andere de wens van de gemeente Lansingerland. Het 
is de bedoeling om dit jaarlijks te gaan doen. Hierbij zal voortaan in januari van het jaar voorafgaand aan 
het begrotingsjaar de kadernota, worden vastgesteld door het Dagèlijks Bestuur. Daarna worden alle 
gemeente geïnformeerd. Deze eerste kadernota wordt nu in maart vastgesteld maar zal na vaststelling 
dan ook direct naar de gemeenten binnen onze regio worden toegezonden ter inleiding op de begroting 
die daar dan in een later stadium op volgt. Om de periode van de gevoelenprocedure zo optimaal 
mogelijk te benutten zal, zo mogelijk daags na de behandeling van de begroting door het Dagelijks 
bestuur op 22 april a.s., een voorlichtingssessie worden belegd waarvoor de gemeenten zullen worden 
uitgenodigd. 

2. Opzet programmabegroting _ _ _ _ 
" De"opzet van de begroting 2014 dient te voldoen aan het Besluit Begroting eh Verantwoórding' 
provincies en gemeenten (BBV) en de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële 
verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het 
BBV formeel plaats op programmaniveau. 
De programmabegroting 2014 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2013 en het beleidsplan 
VRR'2013-2017. Wijzigingen als gevolg van de Jaarafsluiting 2012 en eventuele begrotingswijziging voor 
het jaar 2013 worden hierin verwerkt. Deze wijzigingen zijn nog niet in deze kadernota verwerkt. 

3. Programma's 
Evenals de begroting 2013 bevat de programmabegroting 2014 vijf programma's:-
,- Ambulancezorg 
- Brandweerzorg 
- Meldkamer 
- Risico- en Crisisbeheersing 
- Bedrijfsvoering 

Basis zorg niveau 
In 2013 wórdt het basiszorgniveau (BZN) VRR vastgesteld door het bestuur van de VRR. Vanaf 2014 
zullen de eerste stappen gezet gaan worden om op basis van de BZN te gaan rapporteren. Eind,2013 zal 
worden bekeken welke wijzigingen er nodig zijn op de structuur van de begroting om dit ook mogelijk te 
maken. Het bestuur zal hierover tijdig worden geïnformeerd. 

4. Financieringsmiddelen 

4.1 Herijking gemeenteliike.biidraqen basiszorg i 
In 2008 heeft het bestuur de. nieuwe financieringssystematiek (hierna NFS) vastgesteld op basis, 
waarvan met ingang van 1 januari 2010 de bijdragen voor de basiszorg van de deelnemende gemeenten 
zijn berekend. Op basis van een aantal criteria wordt per gemeente berekend welke inwonerbijdrage van 
toepassing is. Er is gekozen voor 5 categorieën: klein stedelijk (20-50.000 inwoners); jong stedelijk (50-
100.000); landelijk (< 20.000); historisch stedelijk en grootstedelijk (>100.000). 
Als gevolg van deze indeling en de per categorie vastgestelde inwonerbijdrage, ontstonden nieuwe 
bijdrage voor de deelnemende gemeenten ten opzichte van de bijdrage die tot en met 2009 van 
toepassing waren. Om de gemeenten niet voor grote stijgingen in de bijdrage voor basisbrandweërzorg te 
stellen is destijds besloten om de gemeenten die een hogere bijdrage zouden moeten gaan leveren (de 
nadeelgemeënten) gedurende 4 jaren geleidelijk naar het hogere bedrag te laten groeien (jaarlijks 25% 
van het verschil). 
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De voordeelgemeenten die naar een lagere bijdrage gaan, zouden tot 2014 op het inwonerbijdrage-
niveau van 2009 worden gehouden (zie 4.2). Daarmee ontstond voor de VRR in totaal een hogere 
inwonerbijdrage dan noodzakelijk. Het surplus diende ter vorming'van een egalisatie- of algemene 
reserve. Bij de vaststelling van de NFS is tevens besloten om gedurende genoemde overgangs-periode 
van 4 jaren geen wijzigingen aan te brengen in de systematiek en/of uitgangspunten. Dit betekent"dat de 
inwoneraantallen van de gemeenten werden gefixeerd op de stand per 1.1.2008. Mede als gevolg 
daarvan, bleven de categorie-indelingen de afgelopen jaren gelijk. 
In de periode 2010-2013 zijn de oorspronkelijk per categorie vastgestelde inwonerbijdragèn jaarlijks 
aangepast aan de prijsontwikkelingen en de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling van 5% die in 2010 
is opgelegd aan de gemeenschappelijke regelingen. 
Met het begrotingsjaar 2014 is de vraag opportuun of de NFS in stand blijft en, zo ja, of het toepassen 
van de 
verfijningfactoren niet tot onevenwichtigheden leidt. Het Dagelijks Bestuur is van oordeel dat de 
systematiek van de NFS niet opnieuw' ter discussie behoeft te worden gesteld. Daarmee wordt gekozen 
voor een voortzetting van consistentie en transparantie van de systematiek, een lijn waarvoor bij de 
gemeenten met de introductie reeds draagvlak is gevonden. 
Er blijft dan feitelijk slechts één factor over die in de herijking wordt betrokken; het aantal inwoners van de 
gemeenten. Terwijl in de huidige systematiek het aantal inwoners per 1 januari 2008 is aangehouden is 
met ingang van 2014 de herijking berekend öp basis van de standen per 1 januari 2012. De uitwerking 
van de effecten is vooruitlopend op besluitvorming in het Algemeen Bestuur verwerkt in deze kadernota 
2014. 

Ih- en uitqroeimodel bij wijziging van categorie 
Door de toepassing van de NFS en het strikt toepassen van de inwoneraantallen bestaat de kans dat een 
gemeente bij het bereiken van een kritisch inwoneraantal van de ene categorie naar een andere gaat. 
De grootste gevolgen van deze herijking treffen de gemeenten Lansingerland en Goeree-Overflakkee. 
De gemeente Lansingerland is tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2012 met bijna 6.000 inwoners 
gegroeid. Dit betekent dat op basis van de financieringssystematiek deze gemeente terecht komt in de 
categorie jong stedelijk. Daarmee dient de gemeente niet alleen voor ca 6000 inwoners de . 
inwonerbijdrage te betalen maar ook wordt geconfronteerd met een stijging van de bijdrage per inwoner 
met € 10,25. Het totale effect van de wijziging van categorie bedraagt daarmee ca € 770.000. 
Aan de andere kant leidt de fusie van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en 
Oostflakkee tot de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee tot een overgang van vier gemeenten in de 
categorie landelijk naar 1 samengevoegde gemeente in de categorie klein stedelijk. Het financiële effect 
daarvan is een verlaging van de inwonerbijdrage met € 18,21 en daarmee een verlaging van de totale' 
bijdrage aan de VRR met ca € 850.000. 
Indachtig het ingroeimodel dat is gehanteerd bij de overgang naar de NFS, stelt het Dagelijks Bestuur in 
een separaat voorstel voor om de financiële gevolgen van een omslag naar een andere categorie plaats 
te laten vinden in een periode van vier jaar. Voor 2014 tot en met 2017 betekent dit voor Lansingerland 
en Goeree-Overflakkee een geleidelijke verhoging respectievelijk verlaging van de bijdrage aan de VRR. 
Gelet op de inwoneraantallen van de overige gemeenten is een overgang naar een andere categorie 
slechts te voorzien bij een eventuele fusie. ' 

4.2 Verlaging bijdragen voordeelgemeenten 
Bij de introductie van de nieuwe financieringsystematiek in 2010 is vastgesteld dat de verlagingen van de 
zogenaamde 'voordeelgemeenten' pas zouden plaatsvinden na afloop van de overgangsperiode in 2014. 
De verlagingen van deze voordeelgemeenten zijn verwerkt in de begroting 2014. 

4.3 Accres 2014 
De jaarlijkse brief van gemeenten met betrekking tot het Accres van 15 februari 2013 (zie bijlage) geeft 

. aan dat voor 2014 rekening moet worden gehouden met een indexeringtoewijzing van 0,9%. Deze 
indexering is in de tarieven verwerkt. 

Efficiencymaatregelen. 
In het kader van de eerdergenoemde bezuinigingstaakstelling van'5% uit 2010 is het bestuur 
geïnformeerd over de wijze waarop en het tempo waarin de VRR aan deze taakstelling invulling geeft. . 
Het Algemeen Bestuur heeft met deze invulling ingestemd. Deze taakstelling is daarom ook in de ' • 
begrotingscijfers verwerkt en opgenomen in dit financiële kader. 

Additionele ombuiging 
In de indexeringsbrief 2012 hebben de gemeenten de gemeenschappelijke regelingen in onze regio een 
extra taakstelling van 3% doorgegeven, met een oploop tot 4% in 2013 en 5% in 2014. 



Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft deze tweede bezuinigingsopdracht niet overgenomen in 
afwachting van de uitwerking van de resultaten van het onderzoeksrapport van Berenschot in zake 
efficiencyvoordelen te behalen in de bedrijfsvoering van de VRR. 

In de eerder genoemde indexeringsbrief van 15 februari jl hebben de gemeenten de VRR verzocht in de 
begroting 2014 concreet aan te geven welke bezuinigingsmaatregelen in het kader van de tweede 
bezuinigingsopdracht de VRR gaat treffen door op basis van de aanbevelingen van het rapport van 
Berenschot. In de uitwerking van de verbetervoorstellen van Berenschot heeft de directie van de VRR het 
Algemeen Bestuur op basis van onderstaande tabel eerder geïnformeerd hoe, door verlaging van de 
huisvestingslasten, een verplatting van m.n. de brandweerorganisatie en een inkrimping van de P&O-
ondersteuning een nadere efficiencyslag bovenop de eerdere 5% zou worden gerealiseerd. 

Bedragen'x 1000 
Gegarandeerd 

2013 2014 2015 2016 

Afhankelijk van 
contractafspraken en/of 
formatiereductie 
2013 2014 2015 2016 

Huisvesting W P C 
variant 1 
Reductie formatie P&O 
Organisatiewijziging 

200. 200 800 
120 120 120 120 

200 200 200 800 
120 120 240 360 

150 350 700 

Totaal 120 320 320 920 320 470 790 1.860 

In deze begroting-wordt rekening gehouden met het gegarandeerde deel van de efficiencyoperatie. 
Hierdoor zal in 2014 additioneel ca 0,4% extra worden bezuinigd oplopend tot ruim 1 % in 2016. Bij de 
kadernota/begroting 2015 zal, op basis van de effecten van de contractafspraken en de snelheid 
waarmee overtollig personeel kan afvloeien, een scherperbeeld bestaan of met het meest_optimistische 
deel een èxtra.taakstelfirig van ruim 1 % in 2016 haalbaar is. 

In onderstaande tabel zijn bovengenoemde aanpassingen verwerkt. Vooruitlopend op de besluitvorming 
in het Algemeen Bestuur is hierin ook de herijking van de NFS verwerkt. 

Dee letr e r i c f y t m e e r t e n - 1 ^ 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den IJssel 
Goeree-Overflakkee 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam (incl. Rozenburg) 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

R a ^ ' - 7 i i t n * nwünerïv 

1315:01-2 
v . 

25.004 
47.064 
12.415 
16.090 
66.159 
48.285 
39.481 
28.691 
55.270 
31.873 
45.216 

617.347 
75.718 
72.171 
71.054 
13.910 

1.265.748 

959.909 
1.898.569 

782.263 
953.800 

3.570.205 
3.279,337 
1.784.901 
1.217.562 
2.327.488 
1,327.103 
1.914.449 

42.799.459 
4.772.025 
3.924.618 
4.507.540 

91 j .600 
76.930.828 

&3 
v . * . „ '.•Hasiszorg; 

lom 
1.058.324 
1.992.040 

752.642 
975.434 

3.481.644 
2.685.902 
1.671.081 
1.214.381 
2.327.053 
1.349.063 
1.913.821 

43.004.898 
4.756.916 
3.798.027 
4.463.905 

843.274 

76.288.405 

ndividuplp 
bijdrager. * 

13,180 
0 
0 
0 

130.668 
0 

22.000 
4.1 95 

43:476 
131.479 

3.344 
4.553.726 

528.405 
220.320 
496.919 

0 
6.147.713 

.. ToUle '•. 
•.^.iidrageiif;. 

1.071.504 
1.992.040 
752.642 
975.434 

3.612.312 
2.685.902 
1.693.081 
1.218.576 
2,370.529 
1.480.542 
1.917.165 
47.558.625 
5.285.321 
4.018.348 
4.960.823 
843.274 

82.436.119 
Voor de basiszorg is het inwonersaantal gefixeerd op 1 -1 -2012.  

*) De individuele bijdragen betreffen individuele uitbreidingen van het takenpakket naast de basiszorg  
Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten FLO/Levensloop. Deze bijdragen worden °P basis van  
na-calculatie gefaktureerd en zijn voor 2014 geschat op basis van de laatst bekende gegevens. 



4.4 Brede Doeluitkering Rampenbestriiding (BDUR) 
Conform de doelmatigheidsdoelstelling van het Rijk is de BDUR over de periode 2014-2015 met 1,5% 
verlaagd. Ook deze verlaging is verwerkt. 
Door de wijziging van de Wet veiligheidsregio per 1 januari 2014 worden de brandweertaken rechtstreeks 
opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Hiermee komt de mogelijkheid tot gebruik maken van 
de fransparantieregeling te vervallen. Dit betekent dat zowel op de kosten als op de investeringen geen 
btw meer via het compensatiefonds kan worden verrekend. Voor de stijging van de lasten, die hiervan het 
gevolg is, wordt de VRR gecompenseerd middels een verhoging van de BDUR. Het compensatiebedrag 
ad. € 5,2 min. is opgenomen in de begrotingscijfers 2014 en de meerjarenraming. Afhankelijk van het 
verloop van de investeringen in 2013 zal blijken of deze compensatie voldoende is. 

4.5 Overige inkomsten 
- Als gevolg van de aanpassing van het Gebruiksbesluit is de verwachting dat de OMS-inkomsten zullen 
dalen. De inkomsten zijn daarom voorzichtig begroot. In 2012 was er al een lichte daling waarneembaar. 

-'In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen 
en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. 
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De 
wettelijke term voor schatkistbankieren is geïntegreerd middelenbeheer. De verwachting is dat de rente
inkomsten als gevolg hiervan zullen dalen. Dit is meegenomen in de begroting. 

5. Lasten 

5.1-Personele lasten 
In de begroting en de meerjarenraming is, naast de stijging van de personele lasten in verband met de 
afgesloten CAO-afspraken,'geen rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsstijgingen welke 
eventueel kunnen voortvloeien uit'het nog te sluiten akkoord 2013. 
Verder zijn de personele lasten gebaseerd op het personeel dat in dienst is van de VRR. De 
medewerkers van de meldkamer politie (MKP) zijn niet meegenomen in de personele lasten. Zij zijn in 
dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond.-
De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie. 
Met de extra kosten in het kader van de 2 e loopbaan is rekening gehoüden. 

5.2 Investeringen en:kapitaallasten 
Naast de investeringen in een aantal nieuwe kazernes en de vervanging van een groot deel van het 
wagenpark bij de' brandweer en de ambulancedienst; zal in het jaar 2013 rond de € 18.mln. extra worden 
geïnvesteerd. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. 
In de begroting 2014 en meerjarenraming is'met deze stijging rekening gehouden. 

5.3 Bezuinigingen 
De ombuigingsvoorstellen uit het bestuurlijk vastgestelde document "VRR in breder perspectief" van 
30 maart 2010 zijn volledig verwerkt in de begroting en de meerjarenraming. 

6. Reserves 

De geprognosticeerde stand van het vermogen ultimo 2014 is ongeveer € 8,9 mlri. 
Hierin zijn de dotaties verwerkt in het kader van de nieuwe financieringssystematiek, waarin de 
verlagingen van de zgn. vobrdeelgemeenten aan het vermogen worden toegevoegd. De laatste dotatie 
vindt plaats in 2013. De grootste post in de bestemmingsreserves betreft de reserve aanvaardbare 
kosten bij de ambulancedienst (€ 3,2 min.). . 

SlStandS 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves . 

Nog te bestemmen resultaat 

2.582 

8.530 

1.177 

1.236 

-3.991 

3.818 

4.538 

1.177 

-607 

'3:818 

3.932 

1.177 

Totaal 12:289 -2.755 lÉ.v:9;534 -607 



7. Overigen 

- De Wet veiligheidsregio's (Wvr) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Op het moment van 
opstellen van de begroting vindt er een evaluatie plaats van de Wet veiligheidsregio's. Gemeenten 
krijgen daarbij een vragenlijst toegestuurd waarin zij hun ervaringen met de veiligheidsregio 
kunnen aangeven. Ook andere overheidsinstanties die rechtstreeks te maken hebben met 
veiligheidsregio's, krijgen deze enquête toegestuurd. Het doel van deze enquête is om meer inzicht te 
krijgen in de ervaringen van gemeenten met de veiligheidsregio: wat gaat er goed, wat kan en moet er 
beter? 
Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het WODC (ministerie van Veiligheid en 
Justitie). Op het moment van opstellen van de begroting zijn de uitkomsten van de evaluatie van de 
Wet op de Veiligheidsregio nog niet bekend. 

- Alle wijzigingen zoals thans bekend bij het opstellen van de begroting 2014 zullen niet leiden tot extra 
verhoging van de bijdrage van gemeenten. 


