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Betreft: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 VRR

Geacht bestuur,
In uw brief van 22 april jl. heeft u ons verzocht om uiterlijk 3 augustus 2022 onze zienswijze met
betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) kenbaar te maken. Wij maken hier graag gebruik van. In deze brief treft u de zienswijze
aan.
Wij zien het belang in van een hoogwaardige crisisorganisatie en de noodzaak om hierin te blijven
investeren zodat de organisatie toonaangevend kan blijven acteren. De druk op de financiële positie van
onze gemeente is in de afgelopen jaren echter sterk toegenomen. Derhalve zien wij ons gesteld om de
volgende aandachtspunten op de toegezonden stukken mee te geven.
1e Begrotingswijziging 2022
De krappe reservepositie die een weerslag heeft op de financiële robuustheid van de VRR in combinatie
met de eventuele financiële bijdrage van de VRR in de nieuw op te richten stichting, het waarborgfonds,
roept bij ons vraagtekens op. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de plannen rondom de financiering van
deze stichting vanaf 2024.
Voorts maken de genoemde ontwikkelingen in de 1 e begrotingswijziging 2022 het noodzakelijk om enkele
activiteiten uit de ontwikkelagenda te temporiseren. Wij gaan ervan uit dat de geprognosticeerde totale
bijdragen per gemeente in het vervolg niet zullen afwijken door het temporiseren van de betreffende
activiteiten.
Begroting 2023
In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met eventuele meerkosten voor brandweervrijwilligers als
gevolg van de deeltijdregeling. Wij gaan ervan uit dat de financiële gevolgen worden gedragen door het
Rijk en vooralsnog geen nadelige effecten zullen hebben.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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