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Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010 agendapunt 18 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 mei 2010 
 
Onderwerp:          Ontwerp begroting 2011 Hulpverleningsdienst Drenthe 
 
Portefeuillehouder:   Dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Holsappel 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 955 
E-mail adres:   m.holsappel@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
1.  De Jaarrekening 2009 van de Hulpverleningsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen; 
2.  Instemmen met de ontwerpbegroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe door middel   
     van de zienswijze in de bijgevoegde brief. 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-  Jaarverslag 2009 (ter inzage) 
-  Ontwerpbegroting 2010 (ter inzage) 
-  Brief gemeente Tynaarlo van 12 mei 2010 aan de HVD (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De ontwerpbegroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) is, samen met de jaarrekening 
2009, aan de gemeenteraad gezonden (conform artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Drenthe). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over 
deze ontwerpbegroting in te dienen.  
De HVD is de uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio en bestaat uit de Regionale Brandweer 
Drenthe, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR Drenthe) en het Multidisciplinair 
Veiligheidsbureau. Deze ketenpartners werken onder de vlag van de HVD samen op het gebied van 
veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing). De rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt 
gefinancierd door zowel de gemeenten, de Rijksoverheid als de Veiligheidsregio’s (via de Brede 
Doeluitkering Veiligheidsregio’s, BDUVR). 
 
Kwaliteitsverbeteringen als gevolg van de Wet Veiligheidsregio, de ontwikkelingen van de brandweer en 
het verbeteren van het crisismanagement dienen zich de komende periode aan. Door de effecten van de 
kredietcrisis bevindt de HVD zich in de spagaat tussen een hoog ambitieniveau op het gebied van 
veiligheid enerzijds en een bezuinigingstaakstelling anderzijds. 
 
 

Vervolgprocedure 

Na akkoord wordt zo spoedig mogelijk het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe schriftelijk 
geïnformeerd over de zienswijze van de gemeenteraad, conform brief d.d. 12 mei 2010. 
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De definitieve begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Drenthe op 28 juni 2010. 
 
Opvatting gemeente Tynaarlo 
Wij stellen het op prijs dat de HVD de gemeentelijke bijdrage heeft bevroren op het niveau van 2010 en 
de noodzakelijke extra kosten binnen het budget heeft weten op te vangen. Wij verwachten echter wel 
dat de HVD daar een structurele oplossing voor creëert.   
De verwachte hogere rijksbijdrage van € 1,5 miljoen blijft gereserveerd voor de financiële dekking van 
over te hevelen landelijke taken. Wij beschouwen dit bedrag, in het licht van de huidige economische 
situatie, als taakstellend voor de komende jaren. 
Verder zijn wij van mening dat de door de HVD verwachte prijsstijging van 1,5% als gevolg van loon- en 
prijsontwikkeling niet vanzelfsprekend is. Zoals aangegeven in onze brief d.d. 1 april 2010 staat de 
gemeente Tynaarlo de komende jaren voor bezuinigingen, wij verwachten dat de HVD ook maximaal de 
0-lijn zal houden. Wij zien, zoals gevraagd, de voorstellen van de HVD die bij kunnen dragen aan 
noodzakelijke kostenbesparingen graag voor 1 augustus 2010 tegemoet. 
 
 

Financiële consequenties 

In de ontwerpbegroting 2011 HVD wordt € 260.356,- gevraagd van de gemeente Tynaarlo.  

In de begroting 2010 is hiervoor € 216.865,- geraamd. Het verschil van € 43.491,- wordt gedekt door: 

 

• Compensabele BTW in bijdrage aan HVD    5.000,- 
• Reserve OOV gelden   38.491,- 
   43.491,- 

 

Gevraagd besluit 

 
1.  De Jaarrekening 2009 van de Hulpverleningsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen; 
2.  Instemmen met de ontwerpbegroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe door middel   
     van de zienswijze in de bijgevoegde brief. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


