
1/4

Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en 
begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond

College van burgemeester 
en wethouders 
12 mei 2020

Zaaknummer
167832
 

Portefeuillehouder
A. Attema

Commissie Samen leven 
4 juni 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
11 juni 2020
 

Geadviseerd besluit
1. Het jaarverslag 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te 
nemen.

2. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 vast te stellen en te 
versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij brief van 15 april 2020 heeft de VRR de procedure rond de 1e wijziging programmabegroting 2020 
en de programmabegroting 2021 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke 
regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 11 juni kenbaar maken aan het dagelijks 
bestuur.

Beoogd effect
Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.  

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Het jaarverslag 2019 van de VRR geen zienswijzeprocedure bevat.
Het jaarverslag 2019 bevat geen zienswijzeprocedure waarop de gemeenteraad opmerkingen kan 
geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld.

2.1 Er vanuit de VRR een zienswijzeprocedure is gestart over de 1e begrotingswijziging 2020 en 
begroting 2021.
In de brief van 15 april heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de 
zienswijzeprocedure aangekondigd aan de raad. Met deze zienswijze kan uw gemeenteraad van 
Ridderkerk sturing geven op de begroting van de VRR en kan de VRR de afgesproken diensten 
uitvoeren. 

2.2 De zienswijzeprocedure een raadsbevoegdheid betreft.
Bij wet (Wet gemeenschappelijke regelingen) is vastgelegd dat het de bevoegdheid is van uw 
gemeenteraad om een zienswijze te verzenden richting het dagelijks bestuur van de VRR.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing. 

Uitvoering/vervolgstappen
Het dagelijks bestuur zal op 24 juni 2020 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve 
behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 vindt plaats 
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 13 juli 2020.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweerzorg en de bijdrage voor de 
regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner (€48,54, €2.244.538,- totaal 
voor 2021). Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten 
door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2021 gecorrigeerd met een toegekend accres van 1,4%.

De begroting 2021 is opgesteld op basis van bestaand beleid. In 2020 is de VRR gestart met een 
bestuurlijk traject (de ontwikkelagenda van de VRR) om helderheid te krijgen over de taak, rol en 
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gewenste ambitieniveau van de VRR. De uitkomsten worden in de loop van 2020 bekend, eventuele 
effecten worden verwerkt in de kadernota 2022.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Toezending begroting 2021 1e begrotingswijziging en jaarverslag 2019.pdf  
2. bijlage 2 - 1e Begrotingswijziging 2020.pdf  
3. bijlage 1 - Begroting 2021 VRR  
4. bijlage 3a - Jaarverslag 2019 VRR  
5. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 VRR.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
11 juni 2020

Zaaknummer:
167832

Onderwerp:
Jaarverslag 2019, 1e 
begrotingswijziging 2020 en 
begroting 2021 Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond

Commissie samen leven
4 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,

BESLUIT:

1. Het jaarverslag 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te 
nemen.

2. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 vast te stellen en te 
versturen.


