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Geacht college,
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 11 april jl. de
begroting 2017 en de 1 begrotingswijziging 2016 behandeld en besloten deze voor de
zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Zowel de 1 begrotingswijziging
2016 als de begroting 2017 zullen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli a.s.
worden behandeld. Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 april jl. ook het jaarverslag over het jaar
2015 behandeld. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u
hierbij de concept jaarrekening toe. Deze zal eveneens op 4 juli a.s. behandeld worden in het
Algemeen Bestuur.
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Komend jaar wordt het vierde jaar waarin de uitvoering van het beleidsplan 2013-2017 ter hand
wordt genomen. Met dit beleidsplan koerst de VRR op een slagvaardige organisatie, die goed
luistert naar burgers, bedrijven en partners en op transparante en innovatieve wijze antwoord
geeft op de vragen van deze tijd.
Zorg- en hulpverlening staan voorop
Van een hulpverleningsorganisatie wordt verwacht, dat zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week
klaar staat voor de burger. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat hier voor.
Binnen de VRR stellen wij de veiligheid en de zorg van de burger en de continuïteit van de
samenleving centraal. Om dit te kunnen borgen, ligt binnen de organisatie de focus op goede
hulpverlening, vakmanschap, verbinding met de gemeenten, vertrouwen en eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers. Met behulp van onze kennis en deze waarden willen wij
een afname van het aantal slachtoffers, schade en incidenten bewerkstelligen. Daarnaast
moeten wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën, die ons kunnen
ondersteunen bij hulpverlening op maat. In de begroting die u voor de zienswijzeprocedure
wordt aangeboden, komt per programma aan de orde wat wij in 2017 gaan doen om dit binnen
ons budget te realiseren, zodat in 2017 de burger in onze regio wederom 24 uur per dag en 7
dagen in de week op ons kan rekenen.
Jaarverslag 2015
In de bestuurlijke samenvatting en het jaarverslag 2015 kunt u lezen dat de VRR in 2015 is
gestart met een organisatie ontwikkelingstraject met als doel de organisatie
toekomstbestendiger te maken, zodat beter dan nu de strategische ontwikkelingen in de
buitenwereld gevolgd kunnen worden en daar zoveel mogelijk proactief op geacteerd wordt.
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Deze organisatieontwikkeling moet ertoe leiden dat in 2020 de VRR enerzijds een operationele
organisatie is die bestaat uit de Brandweer, de Ambulancedienst, de GHOR en het
multidisciplinair optreden en anderzijds een organisatie is die functioneert als een
netwerkorganisatie.
Anders dan voorgaande jaren wordt de concept jaarrekening van de VRR direct toegezonden
aan alle deelnemende gemeenten. De per 1 januari 2015 gewijzigde Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen, schrijft voor dat de jaarcijfers over het voorgaande jaar vóór
15 april kenbaar gemaakt moeten worden aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
1 begrotingswijziging 2016
De begroting 2016 van de VRR is in februari van hetjaar 2015 opgesteld. Wijzigingen en/of
aanpassingen, die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de
jaarafsluiting 2015, zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1 wijziging op de financiële
begroting 2016 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die
financiële consequenties hebben voor de begroting 2016 worden daarin kort genoemd en
vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.
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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 de 1e begrotingswijziging voor de gevoelenprocedure
aan te bieden.
Begroting 2017
Het Dagelijks Bestuur van de VRR presenteert u de begroting 2017 die vóór bestemming sluit
met een incidenteel positief resultaat van 612k. In de jaren 2018 en 2019 zullen de
kapitaalslasten stijgen waardoor het incidenteel resultaat nihil wordt.
De druk om efficiënter te werken met minder geld wordt significant merkbaar. Niet alleen vanuit
de gemeenten maar ook vanuit het Rijk wordt deze druk opgevoerd. Logischerwijs zal dit de
VRR dwingen om steeds scherpere keuzes te maken in haar takenpakket en dienstverlening.
In 2017 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 0,6%. In de
meerjarenraming is hiervoor vooralsnog geen stijging verwerkt.
Bedrijfsvoering
In 2015 is besloten tot het instellen van een bestuurlijke auditcommissie. Deze auditcommissie
heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de
Veiligheidsregio. Dit doet de commissie vanuit de controlerende rol van het Algemeen Bestuur
en de gemeenten. De auditcommissie houdt daarbij toezicht op het risicomanagement in brede
zin (zowel financieel als niet-financieel).
Met de focus op onderlinge samenwerking continueert de VRR de doorontwikkeling van de
bedrijfsvoering. Het programma bedrijfsvoering geeft dit ontwikkeltraject vorm. Doelstellingen
van het programma zijn het bestuurlijk transparanter maken van de begroting en verbetering
van de informatiehuishouding. Het programma levert voorstellen voor verbetering van het
sturingsmodel van de VRR (de zogenaamde governance). Eén van de leidende principes
daarbij is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd, zodat de
directie meer op hoofdlijnen de organisatie kan aansturen. Om deze doelen te bereiken, is voor
de periode van één jaar een programmamanager bedrijfsvoering aangesteld.
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Verdere besluitvorming
De begroting VRR 2017 is nu verzonden voor de zienswijzeprocedure. Deze procedure neemt,
volgens de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen
kunnen tot 9 juni kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het
Dagelijks Bestuur zal op 22 juni de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling
en besluitvorming van de begroting 2017 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 4 juli 2016.
Ambtelijke informatiebijeenkomst
Tot slot attendeer ik u op de informatiebijeenkomst die de VRR op 21 april a.s. organiseert voor
de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren
openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Zij kunnen zich aanmelden via
secretariaatAC2@vr-rr.nl. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen over de 1 begrotingswijziging
2016 of de begroting 2017 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 bij Peter van Lubeek, via peter.vanlubeek@vr-rr.nl.
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Hoogachtend,

Bijlagen:
- Jaarverslag 2015
- 1 Begrotingswijziging 2016
- Begroting 2017
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