
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Raadsvoorstel Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 

2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 Vergaderdatum: 4 juni 2020 

 Steller en fractie: Ilse Verdiesen VVD 

 Portefeuillehouder: A. Attema 

 Datum indiening vraag bij griffie: 3 juni 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 4 juni 2020 

Vragen en antwoorden 

In het document ‘Toezending begroting 2021’ staat dat de kosten die gemaakt worden tijdens de 

GRIP-4 situatie in de COVID19 crisis, zoals het inrichten van zorglocaties, -die niet aan een 

duidelijke actor toegewezen kunnen worden - door de gemeenten binnen de regio Rotterdam-

Rijnmond gezamenlijk worden gedragen. Hierover is een brief gestuurd naar de gemeenten en de 

gemeenteraad is via nieuwsbrief corona deel 3 (d.d. 23 april 2020).  

Hierover heeft de VVD Ridderkerk de volgende vragen: 

Vraag 1 

Hoe wordt de gemeenteraad nog meer geinformeerd over de omvang van deze kosten? 

Antwoord 1 

Na de crisis wordt nader bekeken waar de gemaakte kosten daadwerkelijk terecht moeten komen. 

(zorgverzekeraar, rijksoverheid, zorginstellingen VRR, gemeente etc). De AB leden ontvangen 

hierover een separaat voorstel van de VRR. Dan zal ook de raad geïnformeerd worden. 

Vraag 2 

In welke verhouding moet Ridderkerk aan de eventuele kosten COVID19 van de veiligheidsregio 

bijdragen?  

Antwoord 2 

De VRR zet zich maximaal in op het terughalen van alle corona-gerelateerde kosten bij het Rijk en 

zorgverzekeraars. Op dit moment worden hiertoe gesprekken gevoerd. De gemeenten betalen 



een bedrag per inwoner dat oploopt naarmate een gemeente meer inwoners heeft. Op blz. 74 t/m 

76 van de begroting 2021 van de VRR vindt u alle informatie daarover. 

Vraag 3 

Welke zorglocaties vallen onder deze kosten?  

Antwoord 3 

Het gaat hier om de extra zorglocaties in Ahoy en in de hotels Van der Valk in Ridderkerk en 

Worldhotel Wings bij Rotterdam-The Hague Airport. 
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