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Onderwerp 
2

e
 begrotingswijziging 2016 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

 
College besluit 

1. Bijgevoegde conceptzienswijze vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Samen 
Leven 10 november 2016. 

2. De burgemeester te mandateren om na advies van de commissie de conceptzienswijze aan te 
passen en deze te versturen naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
 

Inleiding 
Het Dagelijkse Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 12 september jl. 
de 2e begrotingswijziging 2016 van de VRR behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure 
voor te leggen aan alle gemeenten in de regio. 
 
In de afgelopen maanden hebben zich binnen de VRR enkele ontwikkelingen voorgedaan die een 2e 
wijziging van de begroting 2016 noodzakelijk maken. Als belangrijkste posten kunnen hier genoemd 
worden de invoering van het zgn. Individueel KeuzeBudget (IKB), de herwaardering van de 
investeringen en de finale afwikkeling van de rekening-courant verhouding met de ambulancedienst 
BlOS-groep. Ten slotte zijn ook de overige opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Deze 
ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2016 vormen de 
uitgangspunten van deze begrotingswijziging.  
 
Overigens betreft het hier geen wijzigingen die invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het 
kader van de basiszorg. Ondanks dat het een technische wijziging betreft heeft de auditcommissie van 
de VRR besloten om de 2e begrotingswijziging voor de gevoelenprocedure aan te bieden. 
 
Beoogd effect 
n.v.t. 
 
Relatie met beleidskaders:  
Begroting 2016 veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
 
Argumenten 

1. Nieuwe ontwikkelingen maken dit noodzakelijk  
Als belangrijkste ontwikkelingen kunnen hier genoemd worden de invoering van het zgn. 
Individueel KeuzeBudget (IKB), de herwaardering van de investeringen en de finale 
afwikkeling van de rekening-courant verhouding met de ambulancedienst BlOS-groep. Ten 
slotte zijn ook de overige opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot.  
 

2. Een positief voordeel over 2016  
Eind 2012 zijn door de BIOS Groep aan de VRR drie facturen gezonden waarmee zij (achteraf 
ten onrechte) aanspraak meende te kunnen maken op een deel van de opbrengsten voor zgn. 
MICU- ritten, ritten uitgevoerd met een Mobiele Intensive Care Unit. De discussie hierover is 
pas in de loop van 2016 afgesloten, en heeft geleid tot terugtrekking van deze claim door de 
BIOS Groep. 
Omdat de VRR, uit voorzichtigheidsprincipe, de claim wel in haar boeken had verwerkt valt 
deze creditering in dit boekjaar vrij en heeft deze een (incidenteel) positieve invloed op de 
exploitatie (€ 831.000,-). 



 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Overleg gevoerd met 
De portefeuillehouder, Afdeling Financiën, afdelingshoofd Openbare Orde.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na consultatie in onze, maar ook in de andere, 15 gemeenteraden uit de regio worden de zienswijzen 
behandeld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.  
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
De begrotingswijzigingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de 
basiszorg.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
n.v.t. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Conceptzienswijze  
2 Consultatiebrief + 2e begrotingswijziging VRR (1144276) 
 
 
 


