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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
In het Beraad & Advies Welzijn van 16 juni 2014 heeft u met betrekking tot de Concept Begroting 
2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond 
(GGD-RR) een tweetal vragen gesteld. Middels deze brief geven u antwoord op deze vragen.  
 
Beantwoording vragen 
1.Er is in het verleden een vraag gesteld over de brandveiligheid in ouderenwoningen, zeker nu 
ouderen steeds langer thuis wonen. Uitgezocht zou worden in hoeverre de GGD hierin ondersteuning 
geeft of kan ondersteunen.  
 
De GGD-RR werkt mee aan het project Brandveilig leven van de Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond. Er is een aantal wijken in Rotterdam en de regio uitgekozen met een hoge prioriteit voor het 
uitvoeren van preventieactiviteiten. Deze activiteiten vormen geen onderdeel van het 
basistakenpakket dat de gemeente bij de GGD-RR afneemt. De GGD-RR biedt de regiogemeenten de 
mogelijkheid ondersteuning in te kopen tegen een relatief lage prijs. De ondersteuning wordt geleverd 
door de brandweer. Woningen worden veilig gemaakt met het aanbrengen van rookmelders en verder 
wordt informatie over brandpreventie verstrekt aan de bewoners. 
De brandweer heeft in 2012 in Portland een aantal seniorenwoningen gekeurd op brandveiligheid 
waarbij ook veiligheidsadviezen aan de bewoners zijn gegeven.  
De langdurige zorg heeft onze aandacht binnen de decentralisatie AWBZ begeleiding en is 
gesprekspunt in het AB van de gemeenschappelijke regeling. We zullen onderzoeken of er voor 
groepen inwoners ondersteunende activiteiten op het gebeid van brandveiligheid nodig zijn.  
 
 
2.Op pagina 12 van de begroting (van de GGD-RR) staat in de onderste tabel bij 'tuberculose' een 
verschil van 0,21 cent per inwoner ten opzichte van 2014. Als je de bedragen van 2014 en 2015 
bekijkt zit hier een verschil tussen van 0,20 cent. De raad vroeg zich af waar dit verschil in zit.   
 
Er is, zoals ook onder de tabel op pagina 12 van de begroting van de GGD-RR is aangegeven, sprake 
van een afrondingsverschil. In 2014 was het bedrag per inwoner 119,28 eurocent (afgerond: € 1,19). 
In 2015 daalt het bedrag per inwoner naar 98,58 eurocent (afgerond: € 0,99). Het verschil is 20,70 
eurocent (afgerond: € 0,21). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


