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Geachte leden van de raad,
Advies geen zienswijze indienen.
Jaarlijks biedt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in april de begroting voor het
voorliggende jaar en de begrotingswijziging aan voor een zienswijze procedure. Hiermee
geven zij de gemeenteraden van de deelnemende gemeente de gelegenheid hun zienswijze
kenbaar te maken. Het College van B&W ziet geen reden u te adviseren een zienswijze in te
dienen.
Inleiding
Naast het aanbieden van de begroting organiseert de VRR ook jaarlijks een ambtelijke
informatiebijeenkomst met betrekking tot de begroting en begrotingswijziging. Een goed
gebruik waarbij vragen met betrekking tot de cijfers, beleid en indicatoren besproken kunnen
worden. Dit moment kan tevens door de directeur van de VRR gebruikt worden om, naast
een toelichting op de begroting, zorgpunten, te delen.
Financiën
In de begroting houdt de VRR rekening met de, door alle colleges van B&W voorgestelde,
indexering van 2,6. Wel wordt aangegeven dat het nadeel van de wegvallende OMS
inkomsten vanaf 2020 worden doorgerekend naar de gemeente. Dit betekent dat de bijdrage
vanaf 2020 E 0,69 per inwoner hoger wordt.
Aandachtspunten
Een blijvend zorgpunt en tevens een risico dat tijdens de bijeenkomst door de heer Littooij is
benoemd heeft betrekking op het ambulancevervoer. De 95% -norm is jaarlijks niet te halen.
De VRR verschilt op dit punt van mening met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa
ziet de 95% als prestatie-eis, de VRR als inspanningsverplichting. De consequentie is dat de
NZa een deel van de bijdrage terug vordert. Een deel van de problematiek zit in het werven
van ambulanceverpleegkundigen. Ondanks de inspanning blijft het moeilijk personeel te
krijgen.
Een tweede aandachtspunt is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Om
haar brandweertaak goed uit te kunnen voeren maakt de VRR gebruik van
brandweervrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben de zelfde opleiding als hun beroepscollega’s
en er wordt door de VRR ook veel van hun verwacht. Voor hun inzet krijgen zij een
vergoeding. Mede vanwege dit vergoedingensysteem heeft de minister aangegeven dat er
geen uitzonderingspositie voor brandweervrijwilligers zal komen. Wel hebben zij uitstel
gekregen tot 2021. Er is nog geen concreet plan hoe de Wnra toegepast gaat worden. Wel is
duidelijk dat de kosten voor de brandweer zullen toenemen door deze wet. In de risico’s is dit
benoemd.

Conclusie
Hoewel we op een aantal zaken alert dienen te blijven ziet het college van B&W geen reden
om een zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

