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Onderwerp: Ombuigingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) een bezuinigingsopdracht gegeven van 5%. Deze opdracht werd gegeven in het licht van de 
algemene bezuinigingsoperatie bij het rijk en andere overheden. 
 
Tijdens een conferentie van het algemeen bestuur en de directie van de VRR op 17 februari  jl. is 
gesproken over de eventuele ombuigingen en de effecten hiervan. Door de directie zijn 
presentaties verzorgd, met de daaraan verbonden financiële en operationele consequenties.  
 
Opdracht is gegeven de volgende opties verder uit te werken: 

1. Een scenario waarbij door efficiencywinst binnen de organisatie ombuigingen mogelijk zijn. 
Dit bestaat uit efficiencywinst binnen de VRR als geheel en mogelijkheden die voortkomen 
uit de realisatie van een materieelspreidingsplan. 

2. Scenario’s waarin verdergaande ombuigingen gerealiseerd kunnen worden.. 
 
De uitwerking moet in april a.s. aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ten behoeve van 
besluitvorming voor de begroting 2011 en volgende jaren. Het concept van het nieuwe 
Materieelspreidingsplan is na de conferentie binnen de organisatie openbaar gemaakt.  
 
Met betrekking tot het concept-Materieelspreidingsplan wordt nog het volgende opgemerkt. 

 Bij de vorming van de VRR bleek dat gemeenten dikwijls materieel hadden aangeschaft 
zonder dit geheel af te stemmen met de overige gemeenten. Door samenvoeging is 
gebleken dat hier een grote mate van operationele- en efficiency winst te behalen zou zijn. 

 Het materieelspreidingsplan gaat uit van een optimale plaatsing van het gehele rollend 
materieel. Verplaatsing van sommige voertuigen, maar ook het afstoten van overbodige 
voertuigen is dan het resultaat. 

 Het plan kan discussie bij het personeel opleveren omdat men dikwijls gehecht is aan de 
taken die van oudsher vanuit de kazerne worden uitgevoerd. Bij de planvorming is vooral 
gekeken naar een zo efficiënt mogelijke plaatsing. 

 Het plan is nu in concept bekend gemaakt, waardoor nu het inspraakproces kan starten. 
Eventuele aanvullingen en opmerkingen van de werkvloer zullen worden betrokken in de 
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definitieve besluitvorming. Dit zal plaats vinden in de vergadering van het algemeen 
bestuur in april 2010. 

 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
   
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
S. Hulman 
 
 
 


