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Raadsvergadering d.d. 26 april 2011 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 april 2011 
 
Onderwerp:   Zienswijze ontwerpbegroting Veiligheidsregio 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 2010 van de Veiligheidsregio Drenthe voor kennisgeving aannemen; 
2.  instemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de Veiligheidsregio Drenthe; 
3.  de zienswijze kenbaar maken door middel van bijgevoegde brief.  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe (ter inzage, reeds ontvangen door fractievoorzitters) 
-   Conceptbrief (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De ontwerpbegroting 2012 van de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) is, samen met de jaarrekening 
2010, 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.  
Veiligheid is in de kern een lokale verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio Drenthe is een vorm van 
verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dat betekent onder 
meer dat de gemeenten (indirect) het beleid en optreden van de regio bepalen en dat de gemeenten een 
financiële bijdrage aan de regio leveren. Het rijk verleent daarnaast een algemene bijdrage in de kosten 
van de veiligheidsregio’s via een BDUR- uitkering. Deze brede doeluitkering is niet kostendekkend en is 
niet gekoppeld aan bepaalde taken. 
 
In de ontwerpbegroting voor 2012 is de gemeentelijke bijdrage 10% verlaagd van € 8,08 naar € 7,27 per 
inwoner. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zal voor iedere begroting van de volgende jaren 
expliciet stil staan bij de vraag hoe om te gaan  met de ontwikkelingen (regionalisering en nieuwe 
crisismanagementorganisatie), de financiële gevolgen hiervan en hierin steeds opnieuw een bewuste 
afweging voorleggen. 

Vervolgprocedure 

Het Algemeen Bestuur van de VRD heeft de gemeenteraad gevraagd voor 13 mei a.s. een zienswijze op 
de ontwerpbegroting 2012 kenbaar te maken. 
 
Na akkoord wordt zo spoedig mogelijk het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe schriftelijk 
geïnformeerd over de zienswijze van de gemeenteraad van Tynaarlo. 
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De definitieve begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Drenthe op  29 juni 2011 
 

Financiële consequenties 

 
In de ontwerpbegroting 2012 HVD wordt € 235.033,-- gevraagd van de gemeente Tynaarlo.  

In de begroting 2011 is hiervoor € 230.230,22,- geraamd. Het verschil van € 4.803,- wordt gedekt door: 

• Compensabele BTW in bijdrage aan VRD   5.000,- 
 
 

Gevraagd besluit 

 
1.  De jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio Drenthe voor kennisgeving aannemen; 
2.  instemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de Veiligheidsregio Drenthe; 
3.  de zienswijze kenbaar maken door middel van bijgevoegde brief.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,                secretaris  


