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Aan de gemeenteraden in de regio 
Rotterdam -Rijnmond 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In de bijlage zend ik u de 1 e wijziging op de financiële begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam -
Rijnmond. Na vaststelling van de begroting 2013 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan die 
een (1e) begrotingswijziging noodzakelijk maken en als volgt kunnen worden toegelicht; 

- Naar aanleiding van de resultaten uit het efficiencyonderzoek van Berenschot zijn in 2012 een 
aantal activiteiten gestart die moeten leiden tot een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit 
binnen de bedrijfsvoering. In de loop van het jaar 2012 is gebleken dat het grootste deel van de 
activiteiten in 2013 plaatsvinden. De middelen ten behoeve van deze inspanningen zullen worden 
onttrokken uit de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve. 

- Al enige tijd wordt er gewerkt aan de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in de gemeente 
Schiedam. De gemeenteraad van Schiedam heeft een gewijzigd bestemmingsplan eind januari 
2013 vastgesteld. Bij de voorbereidingen voor dit plan kwam een aantal zaken aan het licht, die 
hebben geleid tot een vertraging in de realisatie. De kazerne Laanslootseweg zal als gevolg van 
deze vertraging langer openblijven. De extra lasten zullen worden onttrokken aan de hiervoor 
ingerichte bestemmingsreserve. 

- Naar aanleiding van de jaarafsluiting 2012 zijn de bestaande bestemmingsreserves en 
voorzieningen geëvalueerd. Een aantal reserves en voorzieningen zullen als gevolg van deze 
evaluatie vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen. De uitgangspunten die bij deze beoordeling 
zijn gehanteerd zijn verwerkt in de nota 'Reserves en voorzieningen' welke in 2013 zal worden 
vastgesteld. 

- Ter ondersteuning van extra activiteiten op het gebied van inkoop, ICT en het project "Rijnmond 
Veilig" is een eenmalige BDUR uitkering toegekend. De baten en lasten zijn in deze 
begrotingswijziging verwerkt. 

- De subsidie voor het Landelijk expertisecentrum (LEG) Brandweer BRZO is voor het jaar 2013 
toegekend. De baten en lasten zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. 

- De FLO- en Levenslooplasten zijn aangepast aan de gewijzigde wettelijke voorwaarden. De 
effecten voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in de kolom "DVO+taken", waarin de 
bijdragen en geschatte lasten voor individuele taken per deelnemende gemeente staan vermeld. 

- Ten slotte zijn de baten naar boven bijgesteld. De belangrijkste post betreft hogere opbrengsten uit 
het Openbaar meldsysteem (QMS). 

- In de meerjarenraming is, behalve voor het jaar 2014, geen rekening gehouden met eventueel 
accres op de gemeentelijke bijdragen. 





Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

De doorgevoerde wijzigingen in de financiële begroting hebben geen consequenties voor de 
gemeentelijke bijdragen basiszorg maar hebben wel enkele onttrekkingen aan verschillende 
bestemmingsreserves tot gevolg. 

Uw reactie omtrent de 1e begrotingswijziging 2013 kunt u tot 2 december 2013 kenbaar maken bij 
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. Mocht u naar aanleiding van de 
wijzigingen nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer P.M. van Lubeek, bereikbaar 
onder telefoonnummer 010-4468924 of via e-mail P.Lubeek@Veiligheidsregio-rr.nl 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

HoogachX d, 

eur Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond 

Bijlage: 1 

- 2 -





1 I 

Programmabegroting 2013 
1e wijziging 
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Kerngegevens 

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Bezoekadres: World Port Center 
Wilhelminakade 947 
3072 AP Rotterdam 

Postadres; 

Telefoon: 
Fax: 
Website: 
E-mail: 

Postbus 9154 
3007 AD Rotterdam 
010 - 446 8900 (algemeen) 
010-446 8909 
www.veiliaheidsreqio-rotterdam-riinmond.nl  
d.broüwer(5)veiliqheidsreaio-rr.nl 

Dagelijks bestuur dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) 
mevr. M. Salet 
dhr. mr. T.P.J. Bruinsma 
mevr. G.J. van de Velde-de Wilde 
dhr. E.H. van Vliet 
dhr. H. Bergmann 
dhr. J.F. Koen 

Algemeen Directeur dhr. A. Littooij 
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Inleiding 

De begroting 2013 is in februari van het jaar 2012 opgesteld. Wijzigingen die zich in de loop van de tijd 
voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2012 zijn wel verwerkt in de begroting 2014, 
maar nog niet in een gewijzigde begroting 2013. Hiervoor is een wijziging op de financiële begroting 2013 
opgesteld. 
Deze ontwikkelingen werken door in alle geledingen van de organisatie en hebben vaak ook financieel 
consequenties. Bij het opstellen van de begroting 2013 konden deze consequenties niet, of onvoldoende, 
worden ingeschat. 
De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op de begroting 2013 zullen hieronder kort 
worden genoemd en vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging. Overigens betreft het hier 
wijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de basiszorg ; 

Naar aanleiding van de resultaten uit het efficiencyonderzoek van Berenschot zijn in 2012 een 
aantal activiteiten gestart die moeten leiden tot een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit 
binnen de bedrijfsvoering. De activiteiten die hiermee verband houden zijn projectmatig 
opgenomen en gepland over een periode van twee jaar. In de loop van het jaar 2012 is gebleken 
dat het grootste deel van de activiteiten in 2013 plaatsvinden. De middelen ten behoeve van deze 
inspanningen zullen worden onttrokken uit de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve "VRR". 

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in de gemeente 
Schiedam. Deze kazerne zal de taken van de huidige kazerne in Schiedam en die van de kazerne 
aan de Laanslootseweg in Rotterdam overnemen. De gemeenteraad van Schiedam heeft een 
gewijzigd bestemmingsplan eind januari 2013 vastgesteld. Bij de voorbereidingen voor dit plan 
kwam een aantal zaken aan het licht, die hebben geleid tot een vertraging in de realisatie. 
De kazerne Laanslootseweg zal als gevolg van deze vertraging langer openblijven. 
De extra lasten zullen worden onttrokken aan de hiervoor ingerichte bestemmingsreserve. 

Naar aanleiding van de jaarafsluiting 2012 zijn de bestaande bestemmingsreserves en 
voorzieningen geëvalueerd, waarbij is gekeken naar de volgende uitgangspunten : 

het doel waarvoor de reserve of voorziening is gevormd ; 
de gewenste of noodzakelijke omvang ; 
de (meerjaren)raming van en de onttrekkingen ; 
indien mogelijk, een einddatum. 

Een aantal reserves en voorzieningen zullen als gevolg van deze evaluatie vrijvallen ten gunste 
van het eigen vermogen. De uitgangspunten die bij deze beoordeling zijn gehanteerd zijn verwerkt 
in de nota 'Reserves en voorzieningen' welke in 2013 zal worden vastgesteld. 

Ter ondersteuning van extra activiteiten op het gebied van inkoop, ICT en het project "Rijnmond 
Veilig" is een eenmalige BDUR uitkering toegekend. De baten en lasten zijn in deze 
begrotingswijziging verwerkt. 

De subsidie voor het Landelijk expertisecentrum (LEG) Brandweer BRZO is voor het jaar 2013 
toegekend. De baten en lasten zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. 

De FLO- en Levenslooplasten zijn aangepast aan de gewijzigde wettelijke voorwaarden. De 
effecten voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in de kolom "DVO+taken", waarin 
individuele taken en bijdragen per deelnemende gemeente staan vermeld. 

Een groot deel van de wijzigingen binnen de baten en lasten heeft te maken met het feit dat ten 
tijde van de samenstelling van de begroting 2013 is uitgegaan van de begrotingscijfers 2012. 
De wijzigingen naar aanleiding van de jaarafsluiting 2012 zijn nu doorvertaald in deze 

begrotingswijzing. 

Ten slotte zijn de baten naar boven bijgesteld. De belangrijkste post betreft hogere opbrengsten 
uit het Openbaar meldsysteem (OMS). 

In de meerjarenraming is, behalve voor het jaar 2014, geen rekening gehouden met eventueel 
accres op de gemeentelijke bijdragen. 
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Overzicht baten en lasten per kostensoort 

Omschrijving 
Realisatie 

2012 
Begroting 

2013 
Incidenteel Herwaard. 

Best.res. 
Herwaard. 
Voorzien. 

Overige 
correcties 

l eBW 
2013 

( ' € 1.000 ) 
Personeel 90.286 87.737 3.244 -964 1.575 r 91.592 
Huisvesting 9.832 10.423 117 -358 w 10.181 
Middelen 11.523 13.567 134 -1.553 r 12.149 
Overige 15.504 11.373 930 -480 -94 -129 11.600 
Totaal lasten 127.145 123.101 4.425 480 -1.058 -465 r~ 125.523 
Gemeentelijke bijdragen 77.448 76.930 76.930 
DVO+taken 7.504 7.102 195 7.297 
BDUR 6.471 6.790 400 -245 r 6.945 
Ambulance vervoerders 4.046 4.036 57 r 4.093 
Zorgverzekeraars 21.402 22.886 0 f 22.886 
Overige opbrengsten 12.788 6.112 320 822 7.254 
Overlopende passiva 0 200 200 
Totaal baten 129.659 ' 123.857 920 0 0 829 125.605 
Saldo 2.514 756 -3.505 480 1.058 1.294 82 
Mutatie reserves 2 514 -756 2.846 -480 1.610 
Saldo na bestemming 0 0 -659 0 1,058 1.294 1.692 

Toelichting 

Lasten (per saldo + € 2,4 min.)  

Lasten verhogingen (+ € 4.6 min.) 
Uitstel bezuinigingen (sluiting van de kazerne Laanslootseweg en de samenvoeging 
Middelharnis/Sommelsdijk) 1.753. k. 
Project Beheer op orde en VRR 2.0 (verschoven van 2012 naar 2013) 1.064. 
Extra personele lasten (w.o. uitgaven voor werving & selectie 200.k.) 720. 
Projecten uit extra doeluitkering (BDUR) 400. 
Extra lasten facilitair bedrijfvoering 342. 
Subsidie Landelijke Expertise Centrum Brandweer / BRZO 320. 
Overigen 29. 
De lasten als gevolg van het uitstel sluiting van de kazerne Laanslootseweg en samenvoeging 
Middelharnis/Sommelsdijk en de extra lasten in het kader van efficiëntieslag bedrijfsvoering 
zullen worden onttrokken aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves. 

Lastenverlaging (./. 668.k.) 
Ondanks de realisatie van een groot aantal investeringen is de verwachting dat er in 2013 
nog een kleine onderbesteding op kapitaallasten zal zijn : ./. 200. 
Overige lastenverlagingen : ./. 468. 

Herwaardering bestemminqsreserves en voorzieningen (./. 1,5 min.) 
In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus 
over de verslagjaren 2006-2010, t.w. een afrekening loonheffing met betrekking tot de FLO-
uitkeringen over de jaren 2006-2010 en een correctie van de toegepaste WGA-premies over 
dezelfde periode. De afrekening loonheffing heeft in 2012 plaats gevonden. 
Een naheffing kan opgelegd worden tot vijf jaar terug. Het deel uit de voorziening over de 
jaren 2006 en 2007 zal in 2013 vrijvallen ; ./. 879. k. 
Verder zullen, op basis van een herwaardering van de post voorzieningen, een drietal 
bedragen vrijvallen waarvoor geen lasten meer zijn te verwachten ; ./. 179. 
In de begroting 2013 was een onttrekking aan de bestemmingsreserves opgenomen ten 
behoeve van additionele projecten binnen de meldkamer. Deze projecten zullen in 2013 
geen doorgang vinden ; ./. 480. 
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Toelichting overzicht baten en lasten per kostensoort (vervolg) 

Baten (per saldo + €1,7 min.) 

Ter dekking van de incidentele projecten zijn subsidies en extra Brede doeluitkering 
(BDUR) ontvangen ; 920. k. 
Daarnaast blijken de inkomsten uit het Openbaar meldsysteem (OMS) hoger uit te vallen 653. 
Een correctie van de BDUR uitkering in verband met verschuiving van investeringen ./. 245. 
Ten slotte komen de overige opbrengsten naar verwachting hoger uit dan begroot 421. 
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Meerjaren overzicht baten en lasten per programma 

Omschrijving Realisatie Begroting l e BW Begroting Plan Plan 
Omschrijving 2012 2013 2013 2014 2015 2016 

{* € 1.000 ) 
Personeel 90.286 87.737 91.592 87.254 85.420 85.023 
Huisvesting 9.832 10.423 10.181 10.409 10.709 10.359 
Middelen 11.523 13.567 12.149 16.157 16.957 16.757 
Overige 15.504 11.373 11.600 11.906 11.338 11.708 
Totaal lasten 127.145 123.101 125.523 125.727 124.425 ' 123.848 
Gemeentelijke bijdragen 77.448 76.930 76.930 75.288 74.798 74.708 
DVO+taken 7.504 7.102 7.297 6.126 5.922 5.435 
BDUR 6.471 6.790 6.945 10.686 10.596 10.596 
Ambulance vervoerders 4.046 4.036 4.093 4.093 4.093 4.093 
Zorgverzekeraars 21.402 22.886 22.886 22.886 22.886 22.886 
Overige opbrengsten 12.788 6.112 7.254 5.926 5.950 5.950 
Overlopende passiva 200 0 0 0 
Totaal baten 129.659 123.857 125.605 125.006 124.246 123.669 
Saldo 2.514 756 82 -721 -179 -179 
Mutatie reserves -2.514 -756 1.610 721 179 179 
Saldo na bestemming 0 0 1.692 0 0 0 

Toelichting 

De wijzigingen kunnen als volgt worden gespecificeerd : 

Lasten (per saldo ./. € 1,7 min.) 
De incidentele uitgaven 2013, welke zijn gefinancierd met subsidies en/of onttrokken 
aan de bestemmingsreserves zijn gecorrigeerd in de meerjarenplanning : ./. 3,7 min. 
Door de bezuinigingen uit VRR in breder perspectief, de extra efficiencyslag op de 
bedrijfsvoering en de gevolgen van de reorganisatie zullen de lasten verder dalen: ./. 3,3 min. 
Ook de lasten voor FLO/Levensloop zullen in de komende jaren verder gaan dalen : ./. 1,9 min. 
Hier tegenover staat een stijging van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen 
in de jaren 2013 en 2014 : +3,1 min. 
Ten slotte zullen de lasten stijgen als gevolg van het wegvallen van de transparantie
regeling waardoor de BTW niet meer zal kunnen worden gecompenseerd : + 4,1 min. 

Baten (per saldo ./. € 1,9 min.) 
In de periode 2014-2016 nemen de gemeentelijke bijdragen af als gevolg van de 
bezuinigingen en de besparingen als gevolg van de efficiencyslag ingeslagen : 
De bijdragen in de lasten FLO/Levensloop zal in de loop van de jaren dalen : 
Incidentele subsidies voor het jaar 2013 : 
De verwachting is dat de opbrengsten uit het Openbaar meldsysteem zullen afnemen : 
Diverse overige wijzigingen, waar onder lagere renteopbrengsten als gevolg van de 
afname van de liquiditeitspositie door de investeringen 2013-2014 : 
Daar tegenover wordt de veiligheidsregio via de Brede Doeluitkering (BDUR) 
gecompenseerd voor het wegvallen van de transparantieregeling BTW, waardoor 
btw op kosten en investeringen niet meer kunnen worden teruggevorderd : 

./. 2,2 min. 

./. 1,9 min. 
7.0,9 min. 
./. 0,7 min. 

./. 0,3 min. 

+ 4,1 min. 
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Verloop van de reserves 

in de volgende tabellen wordt het verloop van de reservepositie inzichtelijk gemaakt 

Egen vermogen ( '€ 1000) 
Stand 

31-12-12 
Mutaties 

2013 
Stand 

31-12-13 

Algemene reserve 2.582 T 3.983 6.565 

Bestem mings reserves 8.094 -4.546 3.548 

Resultaat 1.047 -1.047 -

Totaal 11.723 -1.610 10.113 

Bestemmingsreserves 
Stand Mutaties Stand 

Bestemmingsreserves 
31-12-12 2013 31-12-13 

VRR 1.916 -1.064 852 
Risicofonds verzekeringen 45 45 
Additionele projecten GMK 480 480 
IBZ-deelnemers 64 64 

Nieuw e Kazerne Barendrecht 800 800 
Kenniscentrum gevaarlijke stoffen 29 -29 -
C2000 260 260 
Uitgestelde intensiveringen VRR 2.0 1.753 -1.753 

• 
Reserve Aanvaardbare kosten 2.747 ' -2.747 -
2e Loopbaanbeleid 1.047 1.047 
Totaal 8.094 -4.546 3.548 

Toelichting 

Algemene reserve 

Bij de introductie van de nieuwe financieringssystematiek in 2010 is vastgesteld dat de 
verlagingen van de zogenaamde voordeelgemeenten pas zouden plaatsvinden in 2014. 
In de tussentijd worden deze verlagingen toegevoegd aan de algemene reserve : 

De Reserve Aanvaardbare kosten (RAK) bij de ambulancedienst dient ter egalisatie van 
verschillen uit de na-calculaties met de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA). Eind 2012 is de 
regeling van december 1998, waarbij de dotaties aan de RAK voor Ambulancediensten 
buiten de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting blijven, opgezegd : 

1.236. k. 

2.747. k. 

Bestemmingsreserve VRR 

VRR 
De aanwendingen uit deze bestemmingsreserve hebben betrekking op extra activiteiten 
ten behoeve van Informatie management en Personeel & Organisatie : ./. 1.064. k. 

Kenniscentrum gevaarlijke stoffen 
Deze reserve is gevormd ter dekking van het in te richten Kenniscentrum Gevaarlijke 
Stoffen. De reserve zal in 2013 worden opgenomen : ./. 29. k. 

1 e wijziging Programmabegroting 2013 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 8/11 





Verloop van de reserves (vervolg) 

Uitgestelde intensiveringen 2.0 
Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de uitgestelde intensiveringen uit het programma 
VRR 2.0. De middelen zijn bestemd om (incidentele) tekorten, die tijdens de uitvoering van 
de voorgenomen ombuigingen en bezuinigingen kunnen ontstaan, op te vangen : ./. 1.753. k. 

Reserve Aanvaardbare kosten (RAK) 
Deze post wordt toegevoegd aan de algemene reserve ./. 2.747. k. 

2e Loopbaanbeleid 
Brandweermedewerkers in de repressieve dienst hadden tot 2006 recht op functioneel 
leeftijdontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die 
onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe 
medewerkers die na 1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen staat na 20 
dienstjaren de zg. 'tweede loopbaan' centraal. Tussen de VNG en de vakorganisaties is 
afgesproken dat veiligheidsregio's respectievelijk brandweerorganisaties tweede 
loopbaanbeleid (2e LBB) invoeren. De daadwerkelijke kosten 2e LBB kunnen per jaar sterk 
verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende 
medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn ; 

Gemiddelde lasten per jaar (• € 1000) 

Periode Opleidina Verlet Totaal 
2013- 2021 90 4G9 578 
2022- 2031 424 2.235 2.658 

aagste en hoogste lasten per jaar r € 1000) 

2013- 2021 Ranqetussen ^100 - 1.300 
2022- 2031 Range tussen 1.600 - 3.300 

In haar vergadering van 1 juli 2013 heeft het Algemeen bestuur, bij de behandeling van het 
jaarverslag 2012, besloten een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de lasten 
van het 2e loopbaanbeleid over de eerst komende jaren : 1.047. k. 
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Bijdragen 2013 per deelnemende gemeente 

De gemeentelijke bijdragen voor de basiszorg 2013 zijn niet gewijzigd ; 

Deelnemende 
gemeenten 

Aantal 
inwoners 

per 
1-1-2008 

Aantal 
inwoners 

per 
1-1-2012 

Basiszorg 
2013 

Individuele 
taken en 
bijdragen 

Totale 
gemeentelijke 

bijdragen 
2013 

Albrandswaard 22.427 25.004 959.909 13.000 972.909 
Barendrecht 45.015 47.064 1.898.569 1.898.569 
Bernisse 12.537 12.415 782.263 782.263 
Brielle 15.758 16.090 953.800 953.800 
Capelle aan den IJssel 65.027 66.159 3.570.205 190.000 3.760.205 
Dirksland 8.316 8.439 747.139 747.139 
Goedereede 11.590 11.390 756.508 756.508 
Hellevoetsluis 39.640 39.481 1.784.901 21.000 1.805.901 
Krimpen aan den IJssel 28.824 28.691 1.217.562 17.000 1.234.562 
Lansingérland 49.401 55.270 2.327.488 43.000 2.370.488 
Maassluis 31.409 31.873 1.327.103 114.000 1.441.103 
Middelharnis 17.689 18.049 1.083.493 1.083.493 
Oostflakkee 10.180 10.407 692.197 692.197 
Ridderkerk 44.689 45.216 1.914.449 4.000 1.918.449 
Rotterdam (incl. Rozenburg) 596.069 617.347 42.799.459 5.852.000 48.651.459 
Schiedam 74.954 75.718 4.772.025 419.000 5.191.025 
Spijkenisse 73.182 72.171 3.924.618 228.000 4.152.618 
Vlaardingen 70.770 71.054 4.507.540 396.000 4.903.540 
Westvoorne 14.083 13.910 911.600 911.600 

1.231.560 1.265.748 76.930.828 7.297.000 84.227.828 

Toelichting 

De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket 
boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. 
Deze bijdragen worden op basis van nacalculatie gefactureerd en zijn geschat op basis van de 
laatst bekende gegevens. 
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Staat van vereiste handtekeningen 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond d.d. 16 december 2013 

De secretaris De voorzitter 

Dhr. A. Littooij Dhr. A. Aboutaleb 
(Algemeen Directeur) 
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