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Toezending begroting 20'19,'lu begrotingswijziging 201 8
en jaarverslag 2017

11 april 2018

Petervan Lubeek

Aan de colleges van B&W van de
gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 11 apriljl. de
begroting 2019 en de 1e begrotingswijzigin g 2018 behandeld en besloten deze voor de
zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de
stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de
concept jaarrekening 2017 ter informatie. lk verzoek u de jaarrekening 2017 ter informatie aan
uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 25 april a.s. voorgelegd worden aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2017
ln het jaarverslag kunt u lezen dat de VRR een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
veiligheid en zorg voor de inwoners van Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast is verder gebouwd
aan de organisatie en de voortrekkersrol die de VRR heeft in de regio en daarbuiten.

De accountant geeft aan dat hij een positief beeld heeft van het samenstelproces van de
jaarrekening en dat de jaarstukken voldoen aan de verslaggevingsregels. De VRR ontvangt een
goedkeurende verklaring op getrouwheid.

Op het gebied van rechtmatigheid zijn de Europese aanbestedingsregels en de regels van het
eigen inkoopbeleid in2017 onvoldoende nageleefd. Dit heeft vooral betrekking op de inkopen
ten behoeve van de ambulancedienst. Ten aanzien van de ambulancedienst werkt de VRR
samen met een private onderneming, waarvoor aanbested¡ngsregels afwijken. Het hoort
natuurlijk bij een organisatie om de inkoop professioneel te organiseren. Het nastreven van
doelmatigheid en rechtmatigheid hoort daarbij. Belangrijk is echter dat de VRR altijd aan de
zorgvraag kan blijven voldoen. ln april2016 is de regelgeving gewijzigd rondom de
aanbesteding van inhuur van medewerkers (de zogenaamde 2B-diensten). De VRR heeft de
inhuur van personeel voor de ambulancedienst niet aanbesteed, omdat er op deze markt
sprake is van schaarste. Om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen wilde VRR de
mogelijkheid hebben om bij alle uitzendbureaus die zich op deze markt begeven personeel aan
te trekken. Het uiteindelijke doel is om met eigen personeel alle diensten te kunnen vullen. De
VRR is een grootschalige wervingscampagne gestart om dit te realiseren. lnmiddels heeft de
directeur VRR in overleg met het Algemeen en Dagelijks Bestuur opdracht gegeven wuzrrNVERK.ZENror
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I " begrotingswijziging 201 8
De begroting 2018 van de VRR is in februari van het jaar 2017 opgesteld. Wijzigingen en/of
aanpassingen, die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de
jaarafsluiting 2017, zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1" wijziging op de financiële
begroting 2018 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die
financiêle consequenties hebben voor de begroting 2018 worden daarin kort genoemd en
vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.

Overigens betreft het hier wijzigingen die géén invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in
het kader van de basiszorg. Ondanks dat het hier gaat om een technische wijziging heeft de
auditcommissie van de VRR besloten om in het kader van transparantie de 1e
begrotingswijziging ook voor de zienswijzeprocedure aan te bieden.

Begroting 2019
De begroting 2019 is opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota, die op 19 februari
2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarna naar de gemeenteraden is
verzonden.

ln het meerjarenbeleidsplan 2018 -2021geeft de VRR aan dat zij een toekomstbestendige
organisatie wilzijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. ln 2018
is hiermee gestart. ln dit tweede jaar van het meerjarenbeleidsplan ligt de focus veelal op
professionaliseren, zowel intern als samen met de ketenpartners en de samenleving.

Verdere besluitvorming
De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in
beslag. Zienswijzen kunnen tot 11 juni 2018 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks
Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 20 juni 2018 de ingezonden zienswijzen
bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingwijziging 2018 en de
begroting 2019 vindt plaats tijdens de vergadering van het Aigemeen Bestuur op 4 juii 2018.

Ambtelijke informatiebijeenkomst
Tot slot attendeer ik u op de informatiebijeenkomst die de VRR op 25 april a.s. organiseert voor
de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren
openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Zij kunnen zich aanmelden via
secretariaatAC2@vr-rr.nl. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen over de 1e begrotingswijziging
2018 of de begroting 2019 worden gesteld. Wellicht leven er voorafgaande aan de bijeenkomst
al een aantal vragen over de begroting. Mocht dit het geval zijn dan kunnen deze kenbaar
gemaakt worden via team beleidenexterneverslaqqevinq@vr-rr. nl

Hoog

Voorzitter

Bijlagen:
- Jaarverslag 2017
- 1e Begrotingswijziging 2018
- Begroting 2019 r^-^l¡l
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