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Onderwerp 
1e wijziging programmabegroting 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Geen opmerkingen te maken over de programmabegroting 2017. 
2. Aandacht te vragen voor vroegtijdige communicatie over te nemen beheermaatregelen bij 

de begroting 2018. 
3. Aandacht te vragen voor een realistische investeringsplanning bij de begroting 2018. 
4. Hiervoor de zienswijze (1207389) vast te stellen. 

 
Inleiding 
Bij de brief van 7 februari 2017 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) de procedure 
rondom de 1e wijziging programmabegroting 2017 en de begroting 2018 aan u verzonden. 
Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot 
en met 6 juni 2017 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. 
 
Beoogd effect 
Met de zienswijze kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.  
 
Argumenten 
1.1 De 1e wijziging programmabegroting 2017 past binnen bestaand beleid 
Het college ziet geen redenen om opmerkingen te maken op de 1e wijziging programmabegroting 
2017 want de wijziging past binnen het bestaand beleid en afspraken. 
 
2.1 Vroegtijdige communicatie over te nemen beheermaatregelen is van belang omdat deze  mogelijk 
invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 
In de begroting 2018 zijn nog enkele risico’s opgenomen die mogelijk kunnen leiden tot een 
begrotingsaanpassing. Daar waar deze invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage is vroegtijdige 
communicatie van belang. 
 
3.1 Doorgeschoven investeringen uit 2017 leidt mogelijk tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
De meerjarenplanning toont dat er voor 2017 een fors hogere investering gepland staat dan voorzien 
was in de Kadernota 2017. Mocht dit het gevolg zijn van optimistische plannen dan heeft dit gevolgen 
voor het geplande investeringsvolume voor 2018. 
 
4.1 Hiermee maak je de standpunten kenbaar aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
In bijgevoegde zienswijze worden de standpunten met betrekking tot de 1e wijziging 
programmabegroting 2017 en begroting 2018 kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de 
VRR. 
 
Financiën  
De basisbijdrage voor de gemeente is bepaald aan de hand van geactualiseerde inwonersaantallen 
per 1 januari 2017. Voor Albrandswaard leidt dit tot een beperkte stijging wat past binnen de 
begroting. 
 
 
 



Uitvoering 
Na besluitvorming door het College dd. 11 april 2017 worden de stukken doorgestuurd naar de 
Beraad en Advies Welzijn van 15 mei 2017. Na behandeling in de Commissie worden de stukken 
doorgestuurd naar de raadsvergadering van 29 mei 2017. Vervolgens wordt een reactie van de 
gemeenteraad verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. 
 
Bijlagen  

1. Begroting 2018 (1207391) 
2. 1e wijziging programmabegroting 2017 (1207394) 
3. Concept zienswijze (1207389) 
4. Raadsbesluit (1207387) 
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