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Onderwerp: Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt: 
A. In te stemmen met de Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond      
(VRR) en de concept-reactie aan het dagelijks bestuur van de VRR. 
B. De totale bijdrage van de gemeente Ridderkerk, exclusief community safety ad € 1.924.760,-- 
op te nemen in de ontwerp-begroting 2011-2014. 
  
2. Aanleiding 
Bij brief van 28 april 2010 (ingekomen 3 mei 2010) heeft de VRR de begroting 2011 aan uw raad 
toegezonden. Overeenkomstig artikel 36, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling kunt u uw 
gevoelens over deze begroting voor 14 juni a.s. aan het dagelijks bestuur kenbaar maken.  
 
3. Aspecten 
Met ingang van 2011 is door de deelnemende gemeenten aan de VRR een ombuigingstaakstelling 
opgelegd van 5% voor het gemeentelijke aandeel. Dit leidt tot een taakstelling van € 4,5 miljoen. 
Op 17 februari 2010 zijn tijdens een bestuursconferentie van het algemeen bestuur en de directie 
effecten van mogelijke bezuinigingen besproken. Daarbij zijn de volgende richtingen gegeven: 

1. door efficiencywinst zijn binnen de organisatie als geheel ombuigingen mogelijk; 
2. er zijn ook besparingen mogelijk als gevolg van de regionalisering van de brandweer, 

immers technische en operationele reserves per gemeente zijn niet meer noodzakelijk en 
een betere spreiding van materieel en uitrusting is mogelijk; 

3. de overhead van de VRR van 12% wordt nader getoetst; 
4. de scenario’s waarin verdergaande ombuigingen kunnen worden gerealiseerd moeten 

worden uitgewerkt. 
 
Op 26 april jl. heeft het algemeen bestuur met de begroting 2011 en de onderliggende voorstellen 
ingestemd. Daarbij is door het bestuur vastgesteld dat de gestelde normen met betrekking tot de 
brandweerzorg leidend zijn. Indien bij de uitrol van de plannen blijkt dat er meer tijd nodig is om de 
normen veilig te stellen, dan wordt het bestuur hierover geïnformeerd en de gemeenteraden 
hierover geraadpleegd. 
Het bestuur heeft geconcludeerd dat de ingediende voorstellen een goede mix bevatten van 
bezuinigingen, ombuigingen en investeren en dat deze betrekking hebben op de gehele 
organisatie van de VRR. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De invulling van de programma’s van de begroting wordt vooral bepaald door de keuzes die het 
bestuur zou maken ten aanzien van het ingediende voorstel “VRR in breder perspectief”. Daarom 
is op dit moment alleen nog de financiële begroting 2011 uitgewerkt. 
 
Het document “VRR in breder perspectief “ is een nadere uitwerking van de bezuinigings-
voorstellen in relatie tot de operationele taken en de beheersorganisatie van de VRR. Voor de 
brandweerzorg zijn hierbij vooral van belang het materieelspreidingsplan en het doen van 
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investeringen en ombuigingen in de operationele brandweerorganisatie. Hierbij gaat het vooral om 
het verminderen van het aantal tankautospuiten, het sluiten en fuseren van posten/kazernes en 
daartegenover het instellen van snelle interventieteams (SIV = Snelle Interventie Voertuig). 
In Ridderkerk blijven 2 tankautospuiten over. De 3

e
 tankautospuit voor reserve- en oefencapaciteit 

zal worden bestemd voor het gehele district. Het hulpverleningsvoertuig wordt geplaatst in de 
kazerne Groene Tuin.  
 
Eerder is door de VRR een ontwikkelingstraject ingezet onder de titel “Veiligheid voorop” om op 
een andere wijze te kijken naar met name brandveiligheid. De leidende gedachte daarbij is dat het 
voorkomen van brand en ongevallen maatschappelijk gezien een grotere toegevoegde waarde 
heeft dan het bestrijden. Gebleken is immers dat ondanks verdere investeringen in de 
brandweerorganisatie, dit niet heeft geleid tot een reductie van het aantal branden. Om die reden is 
een beleid ingezet om meer te investeren in preventie (het voorkomen) onder het handhaven van 
een repressief vangnet. 
Kern van de veiligheid van de burger in het kader van brandveiligheid is vroegtijdige onderkenning, 
risicobewustzijn en zelfredzaamheid. Uiteraard dienen de basiseenheden met 6 man, zoals die 
momenteel bestaan beschikbaar te blijven. 
Behalve dat het vorenstaande in technische en logistieke zin tijd vraagt, is het tegelijk ook een 
culturele verandering met betrekking tot de organisatie van de brandweerzorg. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Bij de opstelling van de begroting van de VRR is rekening gehouden met het binnen de regio 
Rotterdam-Rijnmond afgegeven indexeringspercentage van – 2,99%.  
Bij de opstelling van de meerjarenbegroting van de gemeente Ridderkerk is rekening gehouden 
met een besparing van 5% met ingang van 2011. Het voorstel “VRR in breder perspectief” geeft 
aan dat een dergelijke ombuiging nog niet volledig in 2011 kan worden gerealiseerd. Uitgangspunt 
is dat in 2014 het volledige bedrag wordt bereikt. Als gevolg hiervan ontstaat het volgende verschil 
met de begroting 2011: 
 

 Regionale bijdrage Basis Brandweerzorg Totaal 

VRR 325.746 1.599.014 1.924.760 

Ridderkerk 318.200 1.563.400 1.881.600 

Verschil 7.546 35.614 43.160 

 
De bijdrage voor community safety is in het voorgaande niet begrepen. Hiervoor is in de begroting 
van Ridderkerk een bedrag van € 80.200,-- geraamd en zal afzonderlijk met de VRR worden 
afgestemd.  
 
Voorgesteld wordt de door de VRR berekende bijdrage in de programmabegroting 2011-2014 op te 
nemen. 
   
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
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