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Op 14 april 2016 heeft u ons het jaarverslag 2015, de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezonden. Deze stukken zijn tijdens de 
commissievergadering van 9 juni 2016 besproken. Helaas was, gelet op de termijn van de 
zienswijzeprocedure, behandeling tijdens een raadsvergadering niet meer mogelijk. In deze brief treft u 
de zienswijze van de gemeente Ridderkerk aan.  
 
Aandachtspunten begroting 2017 

 Er is geen informatie in de begroting 2017 opgenomen waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het 
inlopen van de ‘achterstand’ in investeringen in 2017 zal gebeuren. Gelet op de realisering van 
investeringen in de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat de planning van het 
investeringsverloop misschien niet realistisch is. Spreiding naar latere jaren in de planperiode en 
daarmee een lagere toename van kapitaallasten vanaf 2017 is een realistischer uitgangspunt.  
 
Wij dringen er dan ook bij u op aan een realistischer planning van de investeringen in de begroting 
2017 op te nemen.  
 

 In de nota’s Verbonden partijen 2016-2020 is onder meer opgenomen dat er meer aandacht voor de 
risico’s van verbonden partijen moet komen. Daarbij moet uitdrukkelijk de relatie worden gelegd naar 
de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegrotingen. Daarvoor is in elk geval nodig dat 
er kwalitatief goede informatie in de paragraaf risicobeheersing van de verbonden partijen wordt 
opgenomen. Bij de begroting VRR 2017 is het opmerkelijk dat veel structurele risico’s als een pro 
memorie post zijn opgevoerd. Omdat het weerstandsvermogen om risico’s op te vangen incidentele 
dekking is kan dit een risico zijn voor de inwonerbijdrage van de gemeenten. Wordt een PM-risico 
manifest en het is structureel dan kan dat een verhoging van de bijdrage tot gevolg hebben. In de 
Kadernota VRR 2017 werd aangegeven dat de risico’s voor de begroting 2017 zouden worden 
geactualiseerd en van een zo actueel mogelijke raming worden voorzien. Pm-posten hebben in de 
begroting nog onvoldoende invulling gekregen. Hierdoor zou er een beroep kunnen worden gedaan 
op de bijdrage per gemeente. Verder behoren van structurele risico’s naast de incidentele dekking uit 
het weerstandsvermogen ook de mogelijkheden voor structurele dekking uit de (meerjarige) 
exploitatie te worden aangegeven. Verhoging van de inwonerbijdrage mag daarbij niet het enige 
voorbeeld zijn. Beheersing van risico’s en het nemen van maatregelen daartoe zou mede tot doel 
moeten hebben dat verhoging van de inwonerbijdrage wordt voorkomen of beperkt.  



 
 

 
Wij dringen er bij u op aan deze punten in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing op 
te nemen. 

 
Wij hebben het jaarverslag 2015 voor kennisgeving aangenomen en verzoeken u onze bovenstaande 
opmerkingen te betrekken bij uw afwegingen. 
 
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 

  

 
 
 


