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De raad van de gemeente Albrandswaard 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 176449 d.d. 12 
mei 2015; 

BESLUIT: 

een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2015 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief (176454) 
en de jaarstukken 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
8 juni 2015. 
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J.Keemink@bar-organisatie.nl 

Betreft: Reactie op jaarstukken 2014, begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 VRR 

Geacht bestuur, 

Op d.d. 16 april 2015 heeft u ons de jaarstukken 2014, 1e begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 
toegezonden. Conform artikel 36, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling stelt u ons in staat onze 
gevoelens ten aanzien van deze stukken kenbaar te maken. Deze stukken zijn tijdens de 
raadsvergadering van d.d. 8 juni 2015 besproken. In deze brief lichten wij ons besluit toe. 

De gemeenteraad heeft geen opmerkingen over de begrotingswijziging 2015 maar wel een kanttekening 
bij de concept begroting 2016. 
Voor de gemeente Albrandswaard is het lastig om af te wijken van de door de deelnemende gemeenten 
vastgestelde indexering van -0,65%. Wij zijn daarom benieuwd naar de uitkomst van uw onderzoeken 
naar mogelijke bezuinigingen waardoor uw taakstelling wel behaald wordt. Wij worden graag hiervan op 
de hoogte gebracht. 

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 


