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Reactie zienswijzen 1 e begrotingswijziging 201 9
en begroting 2020

27 juni 2019

Mr. Drs. A. Littooij

Aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR) heeft op
10 apriljl. de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 aan de gemeenteraden voor de
zienswijzeprocedure aangeboden. ln de zienswijzebrieven is een beperkt aantal vragen,
opmerkingen en aandachtspunten opgenomen. ln deze brief zal op hoofdlijnen worden
ingegaan op deze reacties.

le Begrotingswijziging 201 9
Over de 1e begrotingswijziging 2019 hebben wij geen vragen ontvangen, omdat het om een
technische wijziging gaat, die geen invloed heeft op de kwaliteit van de zorg en/of de hoogte
van de gemeentelijke bijdragen.

Begroting 2020
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. 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.

ln het Algemeen Bestuur van het lnstituut 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.

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. ln de begroting wordt een meerjarig
sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd, waarbij de CAO-consequenties als een PM-post
zijn opgenomen.

ln 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.
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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 202112022 plaatsvinden.

Voor de VRR is het niet mogelijk om de CAO-stijging binnen de bestaande begroting met een
accres van 3,4o/o 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 veruachting in 2019 en 2020 nog verder op, waardoor het
gehanteerde accres van 3,4To 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 sinds haar
oprichting een groot deel van de diensten uit voor de AZRR en heeft daarvoor personeel en
materieel beschikbaar.

Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de
gemeenten tegemoet te zijn gekomen.

H

ng. A. Aboutaleb
VoorzitterVRR

Bijlagen:
1. Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie
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