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Onderwerp 
2e wijziging programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Opmerkingen te maken over de 2

e
 wijziging programmabegroting 2017 VRR en hiervoor de 

zienswijze (1272900) vast te stellen. 
 
Inleiding 
Bij brief van 12 september 2017 heeft de VRR de procedure rond de 2e wijziging programmabegroting 
2017 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over 
deze stukken tot en met 11 november 2017 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. 
 
Beoogd effect 
Met de zienswijze kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.  
 
Argumenten 
1.1 Hiermee maak je de standpunten kenbaar aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
In bijgevoegde zienswijze worden de standpunten met betrekking tot de 2

e
 wijziging 

programmabegroting 2017 kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRR. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Financiën  
Wij stellen voor de volgende aandachtspunten op te nemen in de zienswijze: 
 
1. Bij de ambulancezorg staan vacatures open door de uitbreiding van de formatie. Met extra inhuur 

wordt voor 2017 het knelpunt opgelost. Bij de begrotingsbehandeling is de personeelsbezetting 
van de ambulancezorg als aandachtspunt aangegeven. Het is lastig om gekwalificeerd personeel 
aan te trekken en de opleiding voor ambulancepersoneel is een meerjarig traject. De vraag is 
welke elke acties de VRR onderneemt om de formatie te vullen en de incidentele inhuur af te 
bouwen. 
 

2. Wij maken ons zorgen over de merkbaar toenemende druk bij de dienstverlening van de 
ambulancezorg bijvoorbeeld bij de vervoersafspraken tussen ziekenhuizen en ambulancevervoer. 

 
3. De meerjarenbegroting is niet meer sluitend. Waar in 2017 de hogere structurele lasten worden 

opgevangen door incidentele hogere baten is dit meerjarig niet te verwachten. De vraag is welke 
opties er zijn naast een verhoging van de gemeentelijke bijdragen om de begroting meerjarig 
sluitend te maken en in hoeverre in het weerstandsvermogen rekening is gehouden met de 
stijging van de pensioenpremies en de cao-wijziging 2017-2019. 

 
Communicatie 
Uiterlijk 11 november 2017 moet de raad de zienswijze hebben aangeleverd bij het dagelijks bestuur 
van de VRR. De raadsvergadering waarin dit punt behandelt wordt is op 20 november 2017. In 
Beraad en Advies zal gevraagd worden om de brief alvast te versturen onder voorbehoud van 
besluitvorming door de raad. 



 
 
 
Uitvoering 
Na besluitvorming door het College dd. 10 oktober 2017 worden de stukken doorgestuurd naar 
Beraad en Advies Welzijn. Na behandeling (30 oktober 2017) worden de stukken doorgestuurd naar 
de gemeenteraad. Vervolgens wordt de definitieve reactie van de gemeenteraad verstuurd aan het 
dagelijks bestuur van de VRR. 
 
Bijlagen  
1. Concept programmabegroting 2017, 2

e
 wijziging (1272902) 

2. Raadsbesluit 2e wijziging programmabegroting 2017 (1272899) 
3. Concept zienswijze (1272900) 
4. Aanbiedingsbrief VRR (1272901) 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


