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Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

 Vragensteller: Lucien Westbroek

 Onderwerp/vergaderstuk: Zienswijzen Kadernota 2023 en kostenverdeelsleutel VRR

 Vergaderdatum: 9 februari 2022

 Portefeuillehouder: A. Attema

 Datum indiening vraag: 7 februari 2022

 Datum ontvangst antwoord: 10 februari 2022

Vragen en antwoorden

De kosten voor de VRR worden op basis van wat de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt 

bekostigd.

Partij 18PLUS heeft daarover de volgende vragen:

Vraag 1

Wat had de bijdrage voor Ridderkerk geweest op basis van inwonersaantal?

Antwoord 1

De bijdrage voor Ridderkerk zou dan aanzienlijk hoger zijn. Een verdeling op inwonersaantal is 

niet altijd in balans met de daadwerkelijk gemaakte kosten, met name als het gaat om de 

gemeentelijke kosten op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. 

Bij een verdeling gebaseerd op het inwonersaantal zou voor elke inwoner in de regio immers 

hetzelfde bedrag worden betaald, terwijl een dichtbevolkte stad als Rotterdam een veel hoger 

risicoprofiel heeft dan Ridderkerk. Dit verdeelprincipe houdt dan ook geen rekening met 

verschillen in risico’s per gemeente. Daarnaast sluit deze bijdrage niet aan op inkomsten van 

gemeenten die samenhangen met deze risico’s. 

Een verdeling gebaseerd op het gemeentefonds houdt in het subcluster Openbare Orde en 

Veiligheid wel rekening met verschillende risicofactoren, breder dan bij het inwonersaantal. 

Tot slot kent een verdeelsystematiek op basis van het inwonersaantal ook financiële nadelen. Zo 

zou de huidige inwonerbijdrage stijgen van € 2,35 mln. naar € 3,57 mln. (i.p.v. nu € 2,72 mln.). 



Daarnaast zou de aanvullende bijdrage aan de ontwikkelagenda stijgen van € 0,27 mln. naar € 

0,33 mln.

Vraag 2

Zijn er signalen vanuit andere deelnemende gemeenten dat een bijdrage op basis van 

inwonersaantal de voorkeur heeft?

Antwoord 2

Dat is niet het geval, met name omdat er bij brandweerzorg en rampenbestrijding geen goede 

argumenten zijn voor dit verdeelprincipe. De gemeentelijke uitgaven voor deze onderdelen zijn 

immers niet in lijn met de inkomsten. 

Tevens wordt een verdeelsystematiek op basis van het inwonersaantal ook in andere 

veiligheidsregio’s vrijwel niet meer gebruikt.
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