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6 april 2017 

Mr. drs. A. Littooij

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 5 april jl. de 
begroting 2018 en de 1e begrotingswijziging 2017 behandeld en besloten deze voor de 
zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Zowel de 1® begrotingswijziging 
2017 als de begroting 2018 zullen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli a.s. 
worden behandeld. Het Dagelijks Bestuur heeft op 5 april jl. ook het jaarverslag over het jaar 
2016 behandeld. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u 
hierbij de concept jaarrekening toe. Deze zal eveneens op 3 juli a.s. behandeld worden in het 
Algemeen Bestuur.

Komend jaar is de start van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Vanaf 2018 verschuift 
de focus gaandeweg naar ‘samenwerken’ en ‘verbinden’. Samenwerken met organisaties, maar 
ook met de mensen die in de regio wonen en werken. Verbinden doen we binnen de schakels 
van de veiligheidsketen. Voor een op maat gesneden en risicogerichte zorg is het van groot 
belang, dat de schakels van de keten op elkaar blijven aansluiten, met elkaar interacteren en 
elkaar versterken.

Jaarverslag 2016
In de bestuurlijke samenvatting en het jaarverslag 2016 kunt u lezen dat de VRR in 2016 voor 
veel uitdagingen heeft gestaan. Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen om ons 
heen investeren we meer en meer in het toekomstbestendig maken van plannen en 
programma’s, zodat wij, zoals van een hulpverleningsorganisatie wordt verwacht, 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week klaar staan voor de burger.

Net als vorig jaar wordt de concept jaarrekening van de VRR direct toegezonden aan alle 
deelnemende gemeenten, conform de per 1 januari 2015 gewijzigde Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen. De gewijzigde wet schrijft voor dat de jaarcijfers over het 
voorgaande jaar vóór 15 april kenbaar gemaakt moeten worden aan de gemeenteraden van de 
deelnemende^emeDeët?&AD GERlCHTE BRlEVEN;

(per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

□ 1. voor kennisgeving aannemen
□ 2. afdoening door BenW
□ 3. preadvies van BenW
□ 4. advies van cie bezwaarschriften
□ 5. betrekken bij latere besluitvorming raad,

BenW verstrekken procedurale informatie
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Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

1e begrotingswijziging 2017
De begroting 2017 van de VRR is in februari van het jaar 2016 opgesteld. Wijzigingen en/of 
aanpassingen, die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de 
jaarafsluiting 2016, zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1e wijziging op de financiële 
begroting 2017 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die 
financiële consequenties hebben voor de begroting 2017 worden daarin kort genoemd en 
vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.

Overigens betreft het hier wijzigingen die géén invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in 
het kader van de basiszorg. Ondanks dat het hier gaat om een technische wijziging heeft de 
auditcommissie van de VRR besloten om in het kader van transparantie de 1e begrotings
wijziging voor de gevoelenprocedure aan te bieden.

Begroting 2018
Het Dagelijks Bestuur van de VRR presenteert u de begroting 2018 die financieel in evenwicht 
is. In 2018 is de basisbijdrage verhoogd met het toegekende accres van 0,1%. Tevens zijn de 
gemeentelijke bijdragen basiszorg aangepast op het inwoneraantal per 1 januari 2017.

Verdere besluitvorming
De begroting VRR 2018 is nu verzonden voor de zienswijzeprocedure. Deze procedure neemt, 
volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot 6 
juni kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal 
op 21 juni de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van 
de begroting 2018 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2017.

Ambtelijke informatiebijeenkomst
Tot slot attendeer ik u op de informatiebijeenkomst die de VRR op 12 april a.s. organiseert voor 
de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren 
openbare orde en veiligheid/bevolkingszorg. Zij kunnen zich aanmelden via 
secretariaatAC2@vr-rr.nl. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen over de 1e begrotingswijziging 
2017 of de begroting 2018 worden gesteld. Wellicht leven er voorafgaande aan de bijeenkomst 
al een aantal vragen over de begroting. Mocht dit het geval zijn dan kunnen deze kenbaar 
gemaakt worden via het mailadres teambeleidenexterneverslaqQevinq@vr-rr.nl.

Hoogachtend,

/
Bijlagen:
- Jaarverslag 2016
- 1e Begrotingswijziging 2017

Begroting 2018
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