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Geacht college,
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 10 april jl. de
begroting 2020 en de 1e begrotingswijziging 2019 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 201 I ter informatie. lk verzoek u de jaarrekening 201 I ter informatie aan
uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 24 april a.s. voorgelegd worden aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling.
Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2018
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, zodat de VRR ook in de toekomst deze veiligheid en zorg kan blijven
leveren. Denk hierbij aan het verder uitwerken van het plan brandweerzorg, het vastgestelde
nieuwe dekkingsplan en de differentiatie van de ambulancezorg bij met name het besteld
vervoer.
De accountant geeft aan dat de VRR hetjaarrekeningproces goed beheerst en dat de
jaarstukken voldoen aan de verslaggevingsregels. De VRR ontvangt een goedkeurende
verklaring op getrouwheid.

Zoals bijde jaarrekening20lT is aangeven is er in 2018 nog welsprake van een afkeurende
verklaring op rechtmatigheid, doordat in eerdere jaren bij met name de 28 diensten de
aanbesteding van nu nog lopende contracten onvoldoende rekening was gehouden met de
Europese aanbestedingsregels. ln 20lB is een inhaalslag gemaakt in het (Europees)
aanbesteden van contracten waardoor het voor 2019 mogelijk is om ook op rechtmatigheid een
goedkeurende verklaring te ontvangen.
I e begrotingswijziging 201 9
De begroting 2019 van de VRR is in het voorjaar van 2018 opgesteld. Wijzigingen en/of
aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de
jaarafsluiting 2018 zln daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1" wijziging op de financiële
begroting 2019 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die
financiële consequenties hebben voor de begroting 2019 worden daarin kort genoemd en

vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.
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Voor de verwachte CAO-wijziging is een Pro Memorie (PM)-post opgenomen in de begroting,
omdat de hoogte van de financiële consequenties nog niet bekend is.
Op dit moment merkt de VRR dat de financiële ruimte steeds beperkter wordt. Zo kost het
moeite om de begroting naast ontwikkelingen als de CAO sluitend te houden. Naast een
uitvoeringsorganisatie wil de VRR een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel
en flexibel is en midden in de samenleving staat. Deze samenleving is sterk aan verandering
onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. Hierbij kan
met name gedacht worden aan klimaatverandering, energietransitie, het
vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote)
ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak
en structuur. ln het n{aar van 2019 wil de VRR haar ambitie met het bestuur delen en
thematisch verder verdiepen met als doel de VRR-organisatie op taak, rol en structuur klaar te
stomen voor de toekomst. Om de juiste keuze te kunnen maken, zal gekeken worden naar
verschillende scenario's. Hierbij zullen ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt
worden.

Begroting 2020
De begroting 2020is opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota, die op 18 februari
2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarna naar de gemeenteraden is
verzonden.

Voor de verwachte CAO-wijziging is een Pro Memorie (PM)-post opgenomen in de begroting,
omdat de hoogte van de financiële consequenties nog niet bekend is.
Verdere besluitvorming
De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, I weken in
beslag. Zienswijzen kunnen tot 11 juni 2019 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks
Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 26 juni 2019 de ingezonden zienswijzen
bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2019 en de
begroting 2020 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Ambtelijke informatiebijeenkomst
Tot slot attendeer ik u op de informatiebijeenkomst die de VRR op 24 april a.s. organiseert voor
de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren
openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. zï¡ kunnen zich aanmelden via
Secleta-riaatKCA@vr-rr.nl. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen over de le begrotingswijziging
2019 of de begroting 2020 worden gesteld. Wellicht leven er voorafgaand aan de O¡eent<õmét ãt
een aantal vragen over de begroting. Mocht dit het geval zijn dan kunnen deze kenbaar
gemaakt worden via Ernst-Jan.Villerius@vr-rr.nl.
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