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Aan de leden van de Gémeenteragd^an de 
gemeenten in de regio RoRerdam-Rijnmond 

In afschrift aan: 
Burgemeester 
Griffiers 
Ambtenaar rampenbestrijding 

Geachte mevrouw/ meneer, 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling 
waaraan ook uw gemeente deelneemt. De gemeenteraad en de burgemeester, als lid 
van het Algemeen Bestuur VRR, hebben op verschillende manieren invloed op het 
beleid van de VRR. Graag informeer ik u vooraf over de termijnen en werkwijze om 
ervoor te zorgen dat het Algemeen Bestuur op tijd kan kennisnemen van uw mening. 

Een korte inleiding over de VRR: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is in 2006 
opgestart en maakt in opdracht van de bestuurders van de 19 regio-gemeenten de 
regio veiliger. Dit doen we door middel van reguliere inzet van brandweer en 
ambulancezorg. Bij grotere incidenten en crisis zijn daarnaast multidisciplinaire 
operationele staven actief om de crisis te beheersen, vaak in nauwe samenwerking 
met de gemeenten. 
Ook werken we vanuit onze organisatie nauw samen met partners in onze regio zoals 
de DCMR, het Havenbedrijf, de Gezamenlijke Brandweer van de bedrijven in de 
haven, de Politie en onze buurregio's. 
Wij richten ons niet alleen op hulp verlenen nadat een incident heeft plaats gevonden 
maar steeds meer ook op de voorkant, bijvoorbeeld door burgers en bedrijven bewust 
te maken van (brand)veilig gedrag en zelfredzaamheid te vergroten. Ook adviseren we 
burgers en bedrijven in uw gemeente bij het beheersen van risico's. Hiermee beogen 
we de maatschappelijke veerkracht te vergroten. 

Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen hebt u jaarlijks als gemeenteraad recht 
op het uiten van uw gevoelens over de begroting^ en jaarplan van de Veiligheidsregio 
en over eventuele begrotingswijzigingen^. Het Dagelijks Bestuur VRR venwerkt uw 
gevoelens en het Algemeen Bestuur biedt de documenten daarna aan bij de Provincie 
Zuid-Holland. 

Dit jaar wordt u ook geconsulteerd over het risicoprofiel en het beleidsplan. Voor deze 
planvormen hebt u vanuit de Wet veiligheidregio's recht tot consultatie^, zij worden 1 x 
per 4 jaar vastgesteld. Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan. 
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Graag informeer ik u over de termijnen waarin de VRR graag uw reactie tegemoet ziet 
zodat wij deze op juiste wijze kunnen venwerken. 

Begroting : Zienswijze: 25 april t/m 8 Juni 2012 
Eventuele begrotingswijziging : Zienswijze: 10 oktober t/m 23 november 2012 
Risicoprofiel : Consultatieronde: 21 maart t/m 21 mei 2012 
Beleidsplan : Consultatieronde: 29 juni t/m 22 oktober 2012 

Indien gewenst ben ik beschikbaar voor een toelichting, bijvoorbeeld aan 
gemeenteraad of commissie. Voor het risicoprofiel zijn in overleg met u de 
bijeenkomsten grotendeels al ingeplande 

Bij de totstandkoming van het risicoprofiel en het beleidsplan zal de VRR op ambtelijk 
niveau contact zoeken met de ambtenaren van uw gemeenten. Ook worden de leden 
van het Algemeen Bestuur (c.q. de burgemeesters van de gemeenten) geïnformeerd 
en betrokken. 

Hoogachtend, 

BegrotlngTArtlke! 35 uit Wet gemeenschappelijke regelingen: 
Lid 1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerp
begroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes 
weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. 
Lid 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur (...) hun zienswijze 
over de ontwerp-begrot'ng naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze 
zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 
Lid 4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam (...) de begroting 
aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar 
voren kunnen brengen. 
Lid 5. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van 
de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën 
begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 
^ Begrotingswijzigingen worden aan u voorgelegd indien het niveau van dienstverlening voor de gemeente 
wijzigt dan wel wanneer de wijziging directe financiële consequenties hebben, zie Financiële Verordening 
VRR, artikel 2.7, vastgesteld op 5 december 2011. 
^ Risicoprofiel en Beleidsplan: Artikel 15 uit Wet op de veiligheidsregio's: 
Lid 1. Het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, is mede gebaseerd op een door het bestuur van de 
veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. 
Lid 3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de 
deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken 
omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 
'* Op 6 december is door de VRR aan u een brief verzonden met de vraag op welke wijze u de consultatie 
over het Regionaal Risicoprofiel binnen uw gemeente wilt laten plaats vinden. Inmiddels zijn afepraken 
gemaakt met bijna alle gemeenten over de wijze en tijdstip van consultatie. 
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