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Onderwerp: Programmabegroting 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt om: 

1. In te stemmen met de begroting 2009 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
en de concept-reactie aan het dagelijks bestuur van de VRR. 

2. In te stemmen met het nieuwe beleid met betrekking tot Community Safety. 
3. De geraamde inwonersbijdrage, de bijdrage op grond van de DVO Brandweer en de 

bijdrage voor Community Safety op te nemen in de ontwerp-begroting 2009-2012. 
 
2. Aanleiding 
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft ingestemd met de 
concept-programmabegroting 2009. Bij brief van 14 april 2008 wordt deze begroting aan de 
gemeenteraad aangeboden.  
 
3. Aspecten 
De programmabegroting 2009 is opgesteld op basis van bestaand beleid. Op de gebruikelijke 
inwonerbijdrage is het regionaal afgesproken indexeringspercentage van 2,11% toegepast. 
De inwonersbijdrage voor 2009 is – rekening houdend met het aantal inwoners per 1 januari 2008 
– vastgesteld op € 330.718,--. Voor 2008 is de inwonersbijdrage na de 1e wijziging van de 
programmabegroting 2008 € 323.966,--. Genoemde bedragen zijn overeenkomstig de 
(meerjaren)begroting. 
 
De totale lasten bedragen € 116 miljoen en de baten € 114 miljoen. Het nadeel wordt veroorzaakt 
door het Programma Regionale Ambulance Dienst (RAD), de Stafdirectie (SRC) en de 
Bedrijfsvoering. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve. Het bestuur heeft taakstellend de 
opdracht gegeven het tekort van de RAD in een periode van vijf jaar te reduceren tot nihil. 
Overigens wordt er van uitgegaan dat er in 2010 geen  nadeel meer is voor SRC en 
Bedrijfsvoering.  
 
De begroting is geheel exclusief BTW opgesteld. Verwacht wordt een (compensabel) BTW-volume 
van circa € 1,03 per inwoner. In de ontwerp-begroting voor 2009 zal eerdergenoemd bedrag van 
€ 330.718,-- worden opgenomen. 
 
BRANDWEER 
De uitvoering van de brandweertaken is per 1 januari 2008 overgedragen aan de VRR. Hiervoor is 
een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. In de 1e begrotingwijziging 2008 van de 
begroting van de VRR is de gemeentelijke bijdrage op grond van de DVO ad € 1.602.198,-- 
geraamd. 
De bijdrage aan de VRR voor 2009 is geraamd op € 1.636.004,--. Rekening houdend met de 
toegestane indexering is dit bedrag conform de afspraken bij overdracht. 
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NIEUW BELEID 
De begroting 2009 van de VRR is financieel opgesteld op basis van bestaand beleid. Verschillende 
voorstellen tot nieuw beleid zijn door het bestuur niet gehonoreerd. Uitzondering daarop is de 
invoering en implementatie van Community Safety. Naar aanleiding van werkbezoeken aan 
Engeland is bestuurlijk nadrukkelijk de wens geuit om Community Safety binnen de regio 
Rotterdam Rijnmond vorm en inhoud te geven. Doel hiervan is het terugdringen van het aantal 
branden en daarmee het aantal gewonden door brand en overlast door: 
a. Het vergroten van het naleefgedrag van bedrijven en ondersteunen van bedrijven bij het nemen 
van de eigen verantwoordelijkheid. 
b. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de burger. 
De Brandweerorganisatie dient hiervoor een ontwikkeling door te maken naar een organisatie met 
een externe oriëntatie. 
Veiligheidsbewustzijn op het gebied van brandveiligheid is nog weinig ontwikkeld. Burgers, 
bedrijven en gemeenten onderkennen de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid 
nog niet voldoende. Veiligheid leeft onterecht niet echt. Veiligheidsbewustzijn voorkomt namelijk 
direct incidenten en ongevallen en leidt daarmee direct tot een hoger niveau van fysieke veiligheid. 
Onderzoek wijst uit dat de meeste dodelijke slachtoffers bij brand niet te redden waren door een 
snellere repressieve interventie. Een beter preventief gedrag had echter in veel gevallen doden en 
gewonden kunnen voorkomen. 
De financiële consequenties bedragen voor het jaar 2009 € 0,79 per inwoner (€ 35.198,--), voor 
2010 € 1,57 per inwoner (€ 70.214,--) oplopend tot structureel € 1,72 per inwoner (76.746,--) voor 
2011 en volgende jaren. De uitgaven zijn o.a. bedoeld voor het verzamelen van gegevens en 
wijkscans, bewoners actieplan, aanstellen wijkveiligheids-coördinatoren, voorlichting doelgroepen, 
voorlichting scholen enz.  
 
BELEIDSPLAN 2008-2012 
Bij brief van 31 maart 2008 heeft het dagelijks bestuur van de VRR het Concept Regionaal 
beleidsplan aangeboden aan de gemeenteraden. Met de griffier is afgesproken, dat dit beleidsplan 
in september 2008 met een afzonderlijk advies aan commissie en gemeenteraad wordt 
aangeboden. De algemeen directeur van de VRR zal dan een toelichting geven.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De gemeenteraad wordt verzocht voor 6 juni 2008 op de begroting te reageren. Met het oog op de 
lasten voor nieuw beleid voor Community Safety is de begroting 2009 van de VRR geagendeerd 
voor de commissie Samenleven van 19 juni 2008 evenals de 2e programmamonitor 2008  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De inwonersbijdrage van Ridderkerk voor 2009 is vastgesteld op € 330.718,--. De bijdrage voor de 
uitvoering van de brandweertaken is conform de DVO vastgesteld op € 1.636.004,--. Beide 
ramingen waren reeds voorzien en geven dus geen financiële consequenties.  
De structurele financiële consequentie van het nieuwe beleid met betrekking tot Community Safety 
is nog niet in de begroting opgenomen. Wanneer u met dit voorstel instemt wordt de budgettaire 
ruimte vanaf 2009 nadelig beïnvloed. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 19 juni 2008. 
Behandeld in de raad d.d. 3 juli 2008. 
A.H.Langerak@ridderkerk.nl/236/H 
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