Aan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
De heer A. Aboutaleb, voorzitter
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Van

Gemeente Lansingerland

Onderwerp

Zienswijze Kadernota 2023

Datum

24 februari 2022

Ons kenmerk

U22.00078

Geachte voorzitter,

Wij ontvingen van u stukken betreffende de Kadernota 2023, nieuwe financieringssystematiek en het
wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling. U biedt ons de mogelijkheid om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken tot en met 4 maart a.s.
Wij onderschrijven de keuze van het Algemeen Bestuur van de VRR voor scenario 2 (de basis op orde). Wij
zien het belang in van een hoogwaardige crisisorganisatie en de noodzaak om hierin te blijven investeren,
zodat de prestaties van de VRR op het gewenste kwaliteitsniveau blijven.
Ook staan wij volledig achter het voorgenomen besluit tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel,
gebaseerd op een verdeling naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is een eerlijke,
eenvoudige, toekomstbestendige en transparante manier van kostenverdeling.
In onze zienswijze bij het Regionaal Risicoprofiel gaven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat de VRR bij
de Ontwikkelagenda en het Beleidsplan strategische keuzes maakt omtrent normen en uitvoering van taken,
waaronder de verbetering van de aanrijtijden en beschikbaarheid van de nooddiensten. Wij constateren
namelijk dat de aanrijtijden van de hulpdiensten in Lansingerland redelijk hoog liggen.
Wij missen in de Kadernota de plannen en ambities voor het werven van meer (brandweer)personeel
(vrijwillig en vast) en vragen u daarom ‘nogmaals’ om hier aandacht aan te besteden bij het opstellen van
het (meerjaren)beleidsplan.
Wij gaven ons college toestemming tot wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling.
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Ten aanzien van de Kadernota 2023 en de nieuwe kostenverdeelsleutel hebben wij geen verdere
wensen/opmerkingen. Wij danken u voor de stukken en wensen u veel succes met het vervolgtraject.

Met een vriendelijke groet,
gemeenteraad van Lansingerland

drs. Bert Schouten
Griffier
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