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ONDERWERP 

Vaststelling aansturingsscenario Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Albrandswaard 2017 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario bijrijder voor de Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond.  

2. De volgende instrumenten te laten gebruiken om aan dit scenario invulling te geven: 

- Jaarlijks Verbonden Partij uitnodigen om toelichting te geven op plannen,  

- Vast contactpersoon binnen Verbonden Partij,  

- Vast financieel adviseur per Verbonden partij, 

- Voor vergadering een BAR annotatie maken en per gemeente specifieke taken 

toevoegen.   

 

Inleiding 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 

ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen 

opgesteld (1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies 

opgesteld over welk aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van 

positiebepaling waarbij de governance-scan/risicoscan van de verbonden partij besproken is door de 

accounthouder, portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze voor 

het scenario en van passende instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van 

betrokkenheid en aandacht voor de verbonden partij bepaald.  

 

Naam verbonden partij  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Vestigingsplaats 
Rotterdam 

Soort regeling 
Gemeenschappelijke regeling 

Deelnemende partijen  15 gemeenten uit het Rijnmond gebied 

Stemverhouding: 5% 

Openbaar belang: (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de 
multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s 
heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau en de versterking van de geneeskundige hulpverlening 
en het regionale beheer van de brandweer. 

Bestuurlijk belang: Burgemeester is lid van het Algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het 



algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met 
uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij 
brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf 
stemmen per gemeente. 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 Aandelenkapitaal  n.v.t. 

Eigen vermogen*  8.804.000 8.904.000 Leningen/garantstellingen  n.v.t. 

Vreemd vermogen 66.985.000 74.393.000 Bijdrage gemeente 2016 1.052.726 

Resultaat 2016 2.387.000  

* Vermogen 31 december 2016 ná dotatie van het resultaat 2016. 

Risico's: fiscale regeling een risico (BTW en VPB) 

Sturingscenario: Bijrijder 

 

BEOOGD EFFECT 

De raad geeft optimaal sturing aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en aan de 

maatschappelijke effecten die zij namens de deelnemende gemeenten nastreeft.  

 

ARGUMENTEN 

1.1 Te kiezen voor de bijrijderspositie vanwege rol van de gemeente  binnen de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond 

De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond, hiermee heeft de burgemeester invloed op bestaande processen en nieuw op te 

leveren beleid. Als gemeente krijgen we bij nieuwe beleidsstukken altijd de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen. Hierdoor zijn we alert en houden we de gezamenlijk besloten koers in de 

gaten. Tevens wordt er middels het Algemeen Bestuur en daarnaast ook het Dagelijks bestuur, 

waar de burgemeester van Ridderkerk zitting in heeft, informatie gedeeld over verschillende 

lopende of nieuwe zaken en eventuele risico’s. 

 

2.1. Het instrument ‘jaarlijks Verbonden Partij uitnodigen’ om toelichting te geven op plannen 

vergroot de zichtbaarheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bij de gemeenteraad. 

Jaarlijks wordt de gemeenteraad middels een presentatie vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond geïnformeerd over een (nieuw) beleidsstuk waarvoor de gemeenteraad een zienswijze 

kan indienen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel en de 

Begroting.  

 

2.2 Het instrument ‘vaste contactpersoon binnen de Verbonden Partij en vaste financieel adviseur per        

Verbonden Partij’ geeft stabiliteit en kennis voor vragen. 

Beide instrumenten zijn momenteel geborgd binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en 

onze organisatie. Hiermee vergroten wij onze kennis, ervaringen en expertise waardoor er een 

betere inhoudelijke zienswijze opgesteld kan worden. Het vaste aanspreekpunt binnen de 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zorgt ervoor dat we snel bedient worden van een 

antwoord. 

 

 



2.3 Het instrument ‘voor vergadering één BAR annotatie maken en per gemeente specifieke zaken 

toevoegen’ is een belangrijk punt in de eenduidige communicatie vanuit de drie bestuurders. 

Door mi augustus ddel van één toelichting en één advies richting de bestuurders kunnen we als 

BAR-organisatie een steviger blok vormen tegen eventuele onrechtvaardigheden. Uiteraard blijft 

de toevoeging van het colour lokaal altijd aan de orde en wordt hier aandacht aan besteedt 

binnen adviezen.  

 

KANTTEKENINGEN 

n.v.t. 

 

OVERLEG GEVOERD MET 

Taakaccenthouders vanuit de Raad, Dhr. Schuitemaker en Dhr. v.d. Stam. 

 

FINANCIËN 

n.v.t. 

 

COMMUNICATIE 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  

 

UITVOERING 

Interne afstemming.  

 

BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit (1256117) 

2. Governance-scan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (1256125) 

 

Poortugaal, 29 augustus 2017 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 


