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Onderwerp

Zienswijzereactie 2e
begrotingswijziging 2019

Geachte voorzitter,
Op 13 september 2019 ontvingen wij de 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR). Zienswijzen indienen is mogelijk tot 8 november 2019. Hieronder treft u onze reactie
aan.
Inwonersbijdrage
De 2e wijziging op de begroting 2019 is gebaseerd op de ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2019 en
beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg voor 2019 niet. Meerjarig zijn de wijzigingen
echter wel van invloed. De uitkomsten van de CAO onderhandelingen werken door naar 2020 en verder.
Doorschuiven projecten
In de begroting 2020 zijn nieuwe investeringen opgenomen, die gematcht zijn met beschikbare mensen
om deze projecten te begeleiden. Ook staan lopende investeringen, gepland in de 2e helft van 2019
onder druk en schuiven mogelijk door naar 2020. Graag horen wij van u of het doorschuiven van
projecten realistisch is qua capaciteit van uren/mensen.
Om de vraag te beantwoorden of het realistisch is om projecten en budgetten door te schuiven naar
2020 is het noodzakelijk om de effecten en ontwikkelingen voor de komende jaren meer inzichtelijk te
maken. Wij vragen u om hier in het vervolg rekening mee te houden.
Taken/budgetten
Wij maken ons zorgen om de financiële positie van de Veiligheidsregio de komende jaren. De begroting
dient structureel in evenwicht te zijn, met een gezonde reserve en weerstandscapaciteit. Daarbij staat
buiten kijf dat de kwaliteit van hulpverlening in ieder geval op een goed niveau blijft.
In onze zienswijzereactie op de 1e begrotingswijziging vroegen wij om te onderzoeken of de taken en
budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. De voorbereidingen voor dit onderzoek
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starten eind 2019/begin 2020. Wij rekenen erop dat u ons op de hoogte houdt van de uitkomsten van dit
onderzoek.
Met een vriendelijke groet,
gemeenteraad van Lansingerland

drs. Marijke Walhout
Griffier
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