Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2019 en Begroting 2020
Deelnemende
gemeenten
Albrandswaard
Barendrecht

Vraag / Opmerking
(Nog) geen zienswijze ontvangen
Geen vragen en opmerkingen.
Stelt dat eventuele meerkosten als gevolg van
de CAO-wijzigingen zonder verhoging van de
inwonerbijdrage binnen de begroting van de
VRR worden opgevangen. Indien hiervan wordt
afgeweken, zal de VRR worden verzocht om de
eigen financiële huishouding kritisch te
analyseren en te onderbouwen waarom de
inwonerbijdrage wordt aangepast.

Brielle

Toelichting / antwoord

Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.
In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.
Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.

Capelle aan den IJssel
Goeree-Overflakkee

Geen vragen en opmerkingen.
Maakt zich zorgen over een aantal toekomstige
ontwikkelingen die mogelijk direct invloed
kunnen hebben op de gemeentelijke
inwonerbijdrage.
Verzoekt de VRR om een doorrekening van de Een van de vijftien gemeenten heeft de VRR verzocht om een doorrekening van de Wnra om zo inzicht te krijgen in de mogelijke stijging van de inwonerbijdrage in de komende jaren. De
(mogelijke) stijging van de bijdrage per inwoner VRR gaat uit van minimaal 3 mln. euro. Deze 3 mln. euro zal verdeeld worden op basis van de verhouding van de inwonerbijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat dit bedrag nog kan
als gevolg van als gevolg van de invoering van afwijken.
de Wnra.
Verzoekt de VRR om een nadere toelichting en
onderbouwing waarin de VRR aangeeft hoe het
doorberekende indexeringspercentage binnen
de begroting van de VRR zijn verwerkt, over 2
jaar een percentage van 6% (2,6% in 2019 en
3,4% in 2020) en welke niet toereikend zouden
zijn om de loon- en kostenstijgingen te kunnen
opvangen.

Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.
In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.
Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.

Had graag gezien dat voor de cao-stijgingen
een stelpost in de begroting 2020 was
opgenomen, zodat de gemeente hier rekening
mee had kunnen houden in de eigen
gemeentelijke begroting.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2019 en Begroting 2020
Deelnemende
gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

De gemeente merkt op dat in de risicoparagraaf De VRR heeft in de begroting 2020 de benodigde weerstandscapaciteit van een aantal risico’s bijgesteld. Eén van de risico’s is op advies van de auditcommissie als PM-post opgenomen
in de lijst met risico’s. In de periode tussen het opstellen van de begroting 2019 en de begroting 2020 heeft de VRR een aantal maatregelen genomen die naar verwachting leiden tot een
van de begroting een tweetal risico’s worden
benoemd waarvan de weerstandscapaciteit in betere beheersing van de overige risico’s. Op basis hiervan is de benodigde weerstandscapaciteit van deze risico’s bijgesteld.
de begroting 2020 veel lager wordt ingeschaald
dan in de begroting 2019. Gemeente verzoekt
om een toelichting waarom bij deze risico’s de
weerstandscapaciteit aanmerkelijk is verlaagd.
Deze verlaging heeft gelijk een positieve
ontwikkeling van het ratio weerstandsvermogen
tot gevolg.
(Nog) geen zienswijze ontvangen
Gaat ervan uit dat CAO-wijzigingen niet leiden
tot aanpassingen van de regionale
inwonersbijdrage. In de conceptbegroting houdt
de gemeente rekening met het
indexeringspercentage zoals door het college
van B&W is vastgesteld. Bij het tot stand komen
van het indexeringspercentage wordt gekeken
naar de verwachte prijs en loon ontwikkelingen
Krimpen aan den IJssel in het komende jaar. Daarnaast wordt ook
gekeken of de voorspelling van een jaar eerder
is uitgekomen. Indien niet het geval is, wordt dit
is het indexeringspercentage een jaar later
gecompenseerd.
Hellevoetsluis

Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.
In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.

Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.

Lansingerland

Maassluis

Maakt zich zorgen om de financiële positie van
de VRR in de komende jaren. Gemeente merkt
op dat de begroting structureel in evenwicht
dient te zijn met een gezonde reserve en
weerstandscapaciteit. Gemeente dringt aan op
een gedegen onderzoek naar de vraag of taken
en budgetten nog voldoende op elkaar zijn
afgestemd. De VRR heeft aangegeven dat haar
taken gewijzigd zijn door een sterk veranderde
samenleving en moderne crises.
Verzoekt de VRR om kritisch te kijken naar de
uitgaven. De stijging van de lasten dient in
beginsel te worden opgevangen vanuit de
verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage
op grond van het afgesproken
indexeringspercentage voor
gemeenschappelijke regelingen van 3,4%. De
gemeente is van mening dat tenminste een deel
van de te verwachte loonkostenstijging als
gevolg van de af te sluiten CAO door het
indexeringspercentage, moet kunnen worden
opgevangen.

Twee van de vijftien gemeenten hebben de VRR verzocht om aan te geven of het takenpakket en de budgetten nog voldoende op elkaar zijn afgestemd.
In het Algemeen Bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid is in december 2018 benoemd dat er een toename is van dynamische, onvoorspelbare risico’s die kunnen leiden tot
bijvoorbeeld terrorristische aanslagen, cybercrime, stroomuitval, ontploffingen in industriële installaties, et cetera. Deze risico’s zullen, zoals blijkt uit de Nationale Veiligheidsstrategie, een
meer integrale benadering vereisen die de vier kolommen van de Veiligheidsregio overstijgt. De VRR blijft met het bestuur in gesprek over hoe zij in kan spelen op dit soort risico’s.

Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.
In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.
Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2019 en Begroting 2020
Deelnemende
gemeenten

Vraag / Opmerking

Nissewaard

Vraagt de VRR om aan te geven waarom de
begroting, ondanks een grotere bijdrage, nu niet
sluitend is. Hierbij vraagt gemeente of de VRR
meer taken uitvoert dan begroot of taken
uitvoert waarvoor geen externe financiering
meer is. Daarna komt pas een verhoging van
de gemeentelijke bijdragen in beeld.

Ridderkerk

Geen vragen en opmerkingen.

Toelichting / antwoord
Twee van de vijftien gemeenten hebben de VRR verzocht om aan te geven of het takenpakket en de budgetten nog voldoende op elkaar zijn afgestemd.
In het Algemeen Bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid is in december 2018 benoemd dat er een toename is van dynamische, onvoorspelbare risico’s die kunnen leiden tot
bijvoorbeeld terrorristische aanslagen, cybercrime, stroomuitval, ontploffingen in industriële installaties, et cetera. Deze risico’s zullen, zoals blijkt uit de Nationale Veiligheidsstrategie, een
meer integrale benadering vereisen die de vier kolommen van de Veiligheidsregio overstijgt. De VRR blijft met het bestuur in gesprek over hoe zij in kan spelen op dit soort risico’s.

Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.

Rotterdam

Maakt het voorbehoud dat de uitkomsten van
de nog lopende CAO-onderhandelingen en
eventuele consequenties niet leiden tot een
verhoging van de inwonersbijdrage en verzoekt
om het college zo snel mogelijk om de hoogte
te stellen.

In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.
Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.
Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.

Vlaardingen

Verzoekt om zo snel mogelijk na afloop van de
CAO-onderhandelingen de uitkomsten in een
begrotingswijziging op te nemen.

In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.

Benadrukt dat er twee separate begrotingen
zijn; één voor de veiligheidheidsregio en één
voor de AZRR voor de ambulancezorg. Is van
mening dat de verantwoordelijkheid voor de
ambulancezorg niet bij de gemeente ligt. De
financiële risico's zouden niet bij de VRR en
daarmee de gemeenten moeten liggen.

Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.
Eén gemeente stelt dat de verantwoordelijkheid van de ambulancezorg niet bij de gemeente ligt. Eventuele (financiële) risico's zouden daarom niet bij de VRR en daarmee de gemeenten
moeten liggen. De VRR en de AZRR hebben een aparte begroting; De VRR voert een deel van de diensten uit voor de AZRR en heeft daarvoor personeel en materieel beschikbaar.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2019 en Begroting 2020
Deelnemende
gemeenten

Vraag / Opmerking
Verzoekt om inzichtelijk te maken welke
gevolgen de CAO-onderhandelingen hebben
voor de regionale inwonersbijdrage in 2020.

Toelichting / antwoord
Acht van de vijftien gemeenten hebben vragen gesteld over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en of dit leidt tot een aanpassing van de regionale inwonersbijdrage. Drie
gemeenten geven aan dat de uitkomst van de cao-onderhandelingen niet mag leiden tot een verhoging van de regionale inwonerbijdrage en vijf gemeenten geven aan zo snel mogelijk de
uitkomsten van de cao-onderhandelingen in een begrotingswijziging op te nemen zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden in hun (meerjaren)begroting.
Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt een
meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post zijn opgenomen.

Westvoorne

In het verleden kon de VRR onder meer als gevolg van ruimte in de kapitaallasten en in de formatie (vast en vrijwillig personeel) bij financiële tegenvallers vaak terugvallen op incidentele
ruimtes in de begroting. Doordat er goed uitvoering wordt gegeven aan het investeringsprogramma en doordat de formatie wordt ingevuld (onder meer met extra vast personeel als
oplossing voor de paraatheidsproblematiek van vrijwilligers overdag) worden de mogelijkheiden om tegenvallers op te vangen in de VRR-begroting steeds kleiner.
Een andere ontwikkeling met financiële consequenties is de sneller dan voorziene stijging van de prijzen voor onder meer materieel (onderhoud, aanschaf, assurantiën, brandstofprijzen)
en huisvesting. Dergelijke prijsontwikkelingen lopen voor op de indexeringssystematiek: een eventuele compensatie voor de CAO 2020 zal bijvoorbeeld (op basis van indexering) pas op
zijn vroegst in de indexering van 2021/ 2022 plaatsvinden.
Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een accres van 3,4% op te vangen. De genoemde combinatie van het ontbreken van incidentele
ruimte in de begroting, sterke prijsstijgingen en de gehanteerde indexeringssystematiek heeft er namelijk toe geleid dat al in de jaarrekening 2018 een structureel tekort van 600k wordt
gepresenteerd. Dit saldo loopt naar verwachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het gehanteerde accres van 3,4% nauwelijks voldoende zal zijn om aan de lopende
verplichtingen te voldoen, nog exclusief CAO-consequenties.

