
 

Raadsvergadering d.d. 16 juni 2009 agendapunt 15 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 9 juni 2009 
 
Onderwerp:   jaarstukken RBD/GHOR en HVD  
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: H. de Haas 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 948 
E-mail adres:    

Gevraagd besluit:   
1. Akkoord gaan met de jaarrekening RBD 2008 
2. Akkoord gaan met de jaarrekening GHOR 2008 
3. Akkoord gaan met de begroting 2010 HVD 
4. Het jaarverslag 2008 en de productencatalogus voor kennisgeving aan te nemen 

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Rekening 2008 RBD (ter inzage) 
-   Rekening 2008 GHOR (ter inzage) 
-   Begroting HVD 2010 (ter inzage) 
-  Jaarverslag 2008 (ter inzage) 
-  Productencatalogus (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De jaarrekeningen 2008 van zowel de Regionale Brandweer Drenthe en de GHOR Drenthe liggen ter 
advisering voor aan de gemeenten, waarna op 29 juni 2009 het algemeen bestuur de stukken vaststelt. 
Er geldt een wettelijke termijn van zes weken (Wet Gemeenschappelijke regelingen) waarin de stukken 
ter zienswijze aan de raden dient te worden voorgelegd. 

Vervolgprocedure 

Op 29 juni 2009 zal het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe, gehoord hebbende de 
zienswijzen van de diverse raden, een besluit nemen over de jaarstukken. 

Financiële consequenties 

Vanuit de rekeningen zijn er geen financiële consequenties. 
 
Voor de begroting 2010 is, middels de begroting voldoende financiële ruimte aanwezig. 
Dit is het gevolg van de prognose die gesteld is op basis van het startdocument van de Veiligheidsregio 
Drenthe enerzijds en de incidentele gelden via het Gemeentefonds 2007-2009 ten behoeve van 
Openbare Orde en Veiligheid anderzijds.  



 

Adviezen 

Team Financieel beleid is akkoord. 

Gevraagd besluit 

1. Akkoord gaan met de jaarrekening RBD 2008 
2. Akkoord gaan met de jaarrekening GHOR 2008 
3. Akkoord gaan met de begroting 2010 HVD 
4. Het jaarverslag 2008 en de Productencatalogus voor kennisgeving aan te nemen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,    burgemeester. 
 
 
mw.drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


