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Ambtenaar Hr. A.H. Langerak - T 0180 451 236 - e-mail info@ridderkerk.nl 

B en W-advies inzake:  
Begroting 2008 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.  
   
Datum: Correspondentienummer: Besluit: 
23 mei 2007. RI07/00403-afd./VVH Conform advies 
 
 
1. Voorstel 
 

1. Ingestemd wordt met de begroting 2008 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) en de concept-reactie aan het dagelijks bestuur van de VRR. 

2. De stukken worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 
3. De financiële consequenties worden verwerkt in de ontwerp-begroting 2008-2011. 

 
2. Aanleiding 
 
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft ingestemd met de 
concept-programmabegroting 2008. Bij brief van 2 mei 2007 (ingek. 7 mei 2007) wordt deze 
begroting aan de gemeenteraad aangeboden. Verzocht wordt voor 30 juni 2007 een reactie te 
geven. 
 
3. Aspecten 
 
Medio 2006 zijn de RHRR, GHOR en Brandweer Rotterdam opgegaan in de VRR. Het tijdstip 
waarop deze begroting moet worden ingediend heeft belemmerend gewerkt om een vernieuwende 
en ambitieus uitgewerkte programmabegroting 2008 te presenteren. 
Bij de opstelling van de begroting 2008 is dan ook uitgegaan van de bestaande situatie. 
Een visiedocument inclusief de strategievorming en het ambitieniveau is naar verwachting eind juni 
2007 beschikbaar en zal leiden tot een 1e begrotingswijziging voor 2007 en 2008.  
De totale lasten bedragen € 111 miljoen en de baten € 110 miljoen. Het nadeel wordt veroorzaakt 
door het Programma Regionale Ambulance Dienst (RAD) en onttrokken aan de reserve. Omdat het 
hier om een structureel tekort gaat en de reservepositie hiervoor te gering is, is het noodzakelijk 
dat bij de in het vooruitzicht gestelde herziening van de begroting 2008 (1e wijziging) wordt 
aangegeven hoe het tekort wordt teruggebracht. 
Via een regionale inwonersbijdrage dragen de deelnemende gemeenten in totaal € 8,9 miljoen bij. 
Het aandeel van Ridderkerk is 3,632% (v.j. 3,626%) en bedraagt netto € 323.966,--. Hierbij is 
rekening gehouden met de afgesproken indexering van 1,71%. 
De begroting is geheel exclusief BTW opgesteld. De verwachting is dat in de begroting van de 
VRR een bedrag van € 1,255 miljoen is verdisconteerd aan compensabele BTW.  
In de (meerjaren)begroting 2007-2010 is voor 2008 een raming opgenomen van € 321.147,-- (excl. 
1,71% indexering). In de ontwerp-begroting voor 2008 zal eerdergenoemd bedrag van € 323.966,-- 
worden opgenomen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
De gemeenteraad wordt verzocht voor 30 juni 2007 op de begroting te reageren. Gelet op het 
tijdstip van toezending en de planning van de reguliere raadsvergaderingen is het niet mogelijk 
hieraan te voldoen. De begroting zal worden geagendeerd voor de commissie van 28 juni 2007. 
Met het oog hierop wordt bijgaande brief aan het dagelijks bestuur gezonden en ter kennis 
gebracht van de gemeenteraad.  
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5. Consequenties PIJOFACH 
 
De bijdrage van Ridderkerk voor 2008 wordt vastgesteld op € 323.966,-- en zal worden 
opgenomen in de ontwerp-begroting 2008-2011.  
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
 
N.v.t. 
 
 
Coördinator OOV, 
 
 
 
A.H. Langerak 


