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Onderwerp: Programmabegroting 2011 Halt Rotterdam-Rijnmond 
 
1. Voorstel 
 
In te stemmen met de Programmabegroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond (HRR), de bijdrage van de gemeente Ridderkerk ad € 26.766,-- op te nemen 
in de ontwerpbegroting 2011-2014 en eenmalig in 2011 een bijdrage van € 3.607,-- te verlenen 
voor de vorming van een egalisatiereserve. 
  
2. Aanleiding 
 
Bij brief van 25 mei 2010 heeft de directeur van HRR de begroting 2011 aangeboden. Verzocht 
wordt voor 6 juli 2010 een reactie te geven.  
 
3. Aspecten 
 
Met ingang van 1 januari 2011 gaat Halt Rotterdam-Rijnmond (HRR) van start als een volwaardige 
gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling heeft een zelfstandige positie ten 
opzichte van de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling draagt er aan bij dat 
de Halt activiteiten in de regio efficiënter en op een uniforme manier worden uitgevoerd. Alle 
medewerkers komen in dienst van de gemeenschappelijke regeling. De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling zal tijdig voor 1 januari 2011 aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten worden voorgelegd. 
 
Het onderbrengen van de Halt locaties in een gemeenschappelijke regeling heeft als consequentie 
dat de aansturing vanuit de individuele gemeenten of groep van gemeenten minder direct verloopt. 
Daardoor neemt het belang van een goede begroting toe. Dit is namelijk het instrument voor 
deelnemende gemeenten om invloed uit te oefenen op de gang van zaken. 
 
De begroting 2011-2014 is onderdeel van het verandertraject dat medio 2009 is gestart. Het 
gevolgde traject omvatte drie sporen, te weten: 

1. Het juridische spoor, waarin het bestuurlijk fundament van de gemeenschappelijke regeling 
wordt geregeld. 

2. De arbeidsrechtelijke kant van de organisatieverandering. De medewerkers die voorheen 
in dienst waren van verschillende gemeenten, treden per 1 januari 2011 in dienst van de 
gemeenschappelijke regeling. 

3. De financiële transformatie door opstelling van één integrale begroting in plaats van zeven 
deelbegrotingen. 

 
Ten behoeve van de financiële transformatie is in het najaar van 2009 gestart met een nieuw 
kostprijsmodel, dat op 26 april 2010 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. 
  
Het is gewenst dat HRR in 2011 ook kan beschikken over een beperkt eigen vermogen. 
Voorgesteld wordt dat de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners bijdragen in 
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de vorming van een eigen vermogen van € 100.000,--. Voor Ridderkerk betekent dit een eenmalige 
bijdrage van € 3.607,--. In de loop der jaren zal deze reserve niet hoger worden dan € 250.000,--. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
HRR voert vier kerntaken uit, namelijk Repressie, Preventie, Signalering en Advisering. In de 
begroting is dit vertaald naar de twee programma’s Repressie en Preventie. 
De bekostiging van de repressietaken, of wel de uitvoering van Halt-afdoeningen, is door Justitie 
doorgelicht en herzien. Als gevolg hiervan verstrekt Justitie voortaan geen vergoedingen meer per 
geleverd product, maar wordt ureninzet voor de verschillende modules vergoed. De tijd die aan 
iedere module mag worden besteed en de uurvergoeding zijn genormeerd. 
De Halt-afdoening kent vanaf 1 januari 2010 een vernieuwde werkwijze. Gekozen is voor een 
vernieuwde, intensieve aanpak “op maat”. De ouders hebben hierin een belangrijke rol en de 
nadruk komt te liggen op de elementen die veel indruk maken op jongeren: het aanbieden van 
excuus en het vergoeden van de schade. 
 
De gemeenten bekostigen de preventieactiviteiten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het 
basispakket preventie en maatwerk. In het (nieuwe) basispakket wordt één les in groep 8 van de 
basisschool en één les in de 2

e
 klassen van het voortgezet onderwijs aangeboden.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor aanvullend maatwerk. De gemeente Ridderkerk heeft altijd 
meer ingekocht dan het nieuwe basispakket, te weten één les extra voor zowel basis- als 
voortgezet onderwijs. Voorgesteld wordt het bestaande pakket te continueren. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat deelnemende gemeenten over twee jaar niet langer 
verplicht zijn het basispakket preventie af te nemen, maar een keuze kunnen maken in af te nemen 
preventieproducten. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
In de programmabegroting 2011 zijn de lasten aanmerkelijk lager geraamd dan voorheen. De 
belangrijkste besparing wordt veroorzaakt door lagere salariskosten als gevolg van een 
vermindering van de formatie van 21,4 fte naar 15,97 fte. 
De totale lasten worden geraamd op € 1.254.314,--. Hiervan wordt € 832.780,-- bijgedragen door 
het Ministerie van Justitie en € 421.534,-- door de deelnemende gemeenten, waarbij rekening is 
gehouden met een bedrag van € 50.000,-- voor maatwerk ten behoeve van individuele gemeenten. 
 
Op basis van het aantal inwoners in relatie tot de gehele regio is de bijdrage voor Ridderkerk 
berekend op € 13.383,--. Ten behoeve van aanvullend maatwerk (bestaande pakket) wordt met 
nog een zelfde bedrag rekening gehouden. Daarnaast zal in 2011 de bijdrage eenmalig met  
€ 3.607,-- worden verhoogd t.b.v. de storting in een egalisatiereserve. In de meerjarenbegroting 
2010-2013 van Ridderkerk is rekening gehouden met een bijdrage van € 51.600,--. 
Het (structurele) voordeel kan dan worden berekend als volgt: 
* huidige raming meerjarenbegroting   € 51.600,-- 
* Basispakket    € 13.383,-- 
* Maatwerk    € 13.383,-- 
       € 26.766,-- 
       € 24.834,-- 
 
In 2011 is het voordeel eenmalig € 3.607,-- lager in verband met een bijdrage voor een te vormen 
egalisatiereserve. 
Belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn de fors lagere lasten van HRR en een correcte 
evenredige verdeling naar aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. 
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 Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond. 

Volgnr. 3 van 3 

 

Voorgesteld wordt de door HRR berekende bijdrage in de programmabegroting 2011-2014 op te 
nemen. 
   
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 24 juni 2010 
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