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Onderwerp: Begroting Veiligheidsregio 2009. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u mede dat de begroting 2009 van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) eerst in de vergadering van de raadscommissie 
Samen leven van 19 juni 2008 aan de orde is geweest. De oorzaak hiervan is dat in die 
vergadering ook de tweede doorlichting van de programmabegroting 2008-2011 van de gemeente 
aan de orde komt. De financiële consequentie van het nieuwe beleid met betrekking tot de 
invoering en implementatie van Community Safety kan op deze wijze beter worden afgewogen. De 
controller van de VRR is hierover telefonisch geïnformeerd.   
 
Ten aanzien van de begroting 2009 wordt opgemerkt dat nadrukkelijk wordt onderschreven de 
taakstellende opdracht van het bestuur om het tekort op het programma Regionale Ambulance 
Dienst in 5 jaar te verminderen tot nihil. Tevens is er kennis van genomen dat de tekorten bij de 
programma’s Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing en  Bedrijfsvoering in 2010 niet meer 
aanwezig zullen zijn. Verwacht wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om dit te realiseren. 
 
Met de invoering en implementatie van Community Safety met ingang van 2009 heeft de 
raadscommissie in principe ingestemd. Het is echter nog wel noodzakelijk een beter beeld te 
krijgen van de feitelijke werking van Community Safety. Verzocht wordt bij de toegezegde 
toelichting van het Beleidsplan 2008-2012 in de tweede helft van dit jaar hier aandacht aan te 
besteden. 
 
De begroting 2009 van de VRR inclusief nieuw beleid zal overigens nog worden geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 3 juli 2008. Zonodig zullen wij u nog over de opvattingen van de 
gemeenteraad informeren. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
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