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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op dinsdag 8 juli 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang. 
Van de zijde van het college: de wethouder dhr. H. Zwiers. Tevens zijn aanwezig dhr. D. Berghuijs en 
mw. J. Trijselaar van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
 
Geen aanmeldingen. 
 
3. Beleidsplan 2008-2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
Aan de hand van een powerpointpresentatie geven dhr. Berghuijs en mw. Trijselaar een toelichting op 
het concept-beleidsplan. De presentatie wordt uitgereikt in de vorm van een hand-out. 
 
Dhr. Berghuijs biedt de commissie aan haar één keer per jaar bij te praten over de ontwikkelingen 
binnen de VRR. Ten aanzien van de uitbreiding van het aantal ambulances merkt hij op dat het geld 
voor de uitbreiding van twee beschikbaar is. Voor de uitbreiding met nog eens zeven in de regio zal in 
september eerst de rijksbegroting moeten worden vastgesteld. 
 
De raad wordt met name gevraagd of het in het plan opgenomen risicoprofiel voor de gemeente 
herkenbaar is en of alle risico’s in beeld zijn. Wettelijke normen van wat een risicoprofiel is en wat dat 
vereist, zijn er niet. 
 
Financiering van de VRR is nu afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst die met de gemeente 
is afgesloten. Er is sprake van inputfinanciering. De VRR heeft echter te maken met frictiekosten en er 
zijn ondoelmatigheden overgenomen van de gemeenten. Dhr. Berghuijs zou graag over willen gaan 
tot prestatie-financiering, pas dan zijn efficiënty-winsten te behalen. Bestuurlijk wordt hierover echter 
verschillend gedacht. Deze discussie zal later nog wel eens worden gevoerd. 
 
Naar de mening van dhr. Berghuijs komen personeelsintensieve gemeenschappelijke regelingen in de 
klem met de afspraak dat de inwonerbijdrage per jaar slechts met het inflatiecijfer verhoogd mag 
worden.  Bij deze afspraak wordt geen rekening gehouden me de CAO-ontwikkelingen. Met deze 
ontwikkelingen houdt de algemene uitkering aan de gemeente wel rekening (septembercirculaire). Het 
lijkt logisch als gemeenten dit “doorgeven” aan de gemeenschappelijke regelingen. 
 
Advies: ter discussie voor de raad van 4 september a.s. 
 
De voorzitter dankt de vertegenwoordigers van de VRR en sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
De griffier,     de voorzitter, 


