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Samen bouwen
aan veiligheid
Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau Drenthe, de GHOR Dren

the (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en
de Brandweer (in) Drenthe vormen samen de Hulpverlenings

dienst Drenthe.

Als uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio Drenthe geeft
de Hulpverleningsdienst Drenthe uitvoering aan de missie om samen met alle partners in de veiligheidsketen te bouwen aan een

veilige samenleving in Drenthe, door bedreigingen en verstoringen
van de fysieke veiligheid en de openbare orde zo mogelijk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
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Voorwoord
Er zitten bijna twee hele jaren tussen het voorwoord van een be
groting en een jaarverslag/rekening van een kalenderjaar, in dit

geval 2011. Dat heeft te maken met de cyclus van de begroting die
hoort bij een gemeenschappelijke regeling. In twee jaar tijd kan

er veel veranderen. Zo is de economische situatie in Nederland,

anders dan verwacht, niet verbeterd, maar eerder slechter gewor
den. En is het nu een politiek feit dat de regionalisering van de

brandweer verplicht wordt. Dit in tegenstelling tot de verwach
ting in het voorjaar van 2010.

Het jaar 2011 bracht een aantal in het oog springende zaken. Voor

beschikbaar gestelde middelen en de uitvoering van het vastge
stelde beleid. In lijn met de begroting van 2011 is sprake van een

positief resultaat, welke ook noodzakelijk is voor ontwikkelin

gen in de nabije toekomst, waaronder de regionalisering van de
brandweer.

In december 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een

incidentele bijdrage van € 100.000,-  in onder andere de kosten
van regionalisering toegekend. Daarnaast is, als tegemoetko

ming voor de energie die is gestoken in kwaliteitsverbetering

en samenwerking, nog een incidentele bijdrage toegekend van

de brandweer in Drenthe is dat bijvoorbeeld het visiedocument

€ 300.000,-. Deze bedragen zijn te beschouwen als bijdrage in de

de brandweer in Drenthe haar beleid voor de komende vier ja

het rekeningresultaat.

‘Brandweer Drenthe over Morgen 2011-2014’. Hierin presenteert

ren op regionale schaal, middels vier ontwikkellijnen. Dit zijn in

novatie, maatwerk, omgeving en bedrijfsvoering. Dit visiedocu
ment maakt onderdeel uit van het ‘Beleidsplan Veiligheidsregio

Drenthe’, waarin ook de andere twee onderdelen van de Hulpver
leningsdienst Drenthe, het Multidisciplinair Veiligheidsbureau
en de GHOR, zijn opgenomen.

Het jaar 2011 kenmerkt zich ook door de inwerkingtreding van

nog te maken kosten van regionalisering, en zijn opgenomen in

In dit verslag is ervoor gekozen om de activiteiten zoveel moge
lijk in woorden, overzichten en beelden te vangen, zodat de ab

stractie van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Drenthe afneemt. Het werk van haar uitvoeringsorganisatie, de

Hulpverleningsdienst Drenthe, vindt hoofdzakelijk plaats in de

voorbereiding en ondersteuning. Ten gunste van de partners in
crisismanagement en van de lokale brandweerorganisaties. Alle

de nieuwe crisis-managementorganisatiestructuur. Kern van

HVD-medewerkers weten exact waar ze mee bezig zijn en waar

nieuwe organisatiestructuur en een andere kijk op crisismanage

zaamheden, waarbij u kunt lezen dat de medewerkers van de

de nieuwe Meldkamer Noord Nederland in Drachten, waar nu de

middels het zoeken naar oplossingen, door creatief te zijn en door

deze nieuwe organisatie is “minder mensen, meer kwaliteit”. Een

ment die ook landelijk met belangstelling wordt gevolgd. Net als

drie noordelijke regionale meldkamers zijn samengevoegd en

welke de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in november

voor zij het doen. In dit jaarverslag geven we inzicht in die werk

Hulpverleningsdienst er flink de schouders onder hebben gezet,
in nauwe samenwerking te blijven met haar partners.

heeft geopend.

En dan regionalisering; zoals ik reeds aangaf is dit politieke reali
teit geworden. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft dit aan

vaard en besloten aan de slag te gaan met regionalisering van

de brandweer. Het einddoel is de vorming van één Brandweer

Drenthe in 2014, maar wel met een sterke lokale verankering.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dit

middels een projectorganisatie vorm te geven en in 2011 is hier
een start mee gemaakt.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat zich in 2011 heeft
afgespeeld. Dit jaarverslag laat zien wat de feitelijke activiteiten

van de Hulpverleningsdienst zijn geweest in 2011. De jaarreke

ning geeft inzicht in de besteding van de middelen in het afge

lopen jaar. Hiermee wordt een verantwoording gegeven van de

Fred Heerink

Directeur Hulpverleningsdienst Drenthe
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Directieverslag
Multidisciplinair Veiligheidsbureau
Crisisbeheersing: naar een nieuwe crisisorganisatie
De totstandkoming van een nieuwe effectieve en efficiënte cri

sisorganisatie staat, net als in 2010, ook in 2011 centraal. Op vele

fronten en door meerdere organisaties is met grote betrokken

heid van mensen gewerkt aan verbetering van de crisisorganisa
tie. Vele fronten, omdat parallel aan de multidisciplinaire aanpak

van de ontwikkeling van de crisismanagementorganisatie door
de kernpartners is gewerkt aan verbetering van de monodiscipli-

Overige planvorming

De in 2010 vastgestelde handreiking risicovolle evenementen is
in februari 2011 geïmplementeerd. De Drentse gemeenten is ge

adviseerd om de handreiking te gebruiken bij de inrichting van

het lokale evenementenbeleid voor risicovolle evenementen.

Naar aanleiding van een inspectierapportage over deze handrei

king zijn enkele aanpassingen verwerkt. Met deze handreiking

heeft Drenthe ook in de visie van de Inspectie Openbare Orde en

Veiligheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een goede
stap voorwaarts gezet.

naire crisisorganisaties. Voor de crisisbeheersing staat 2011 in het

Gelet op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s, de

de praktijk.

van een analoog naar een digitaal communicatiesysteem is eind

Het onderzoek naar een betere crisisorganisatie wordt na enkele

tievoorziening (NCV).

teken van de afronding van de planvorming en de overgang naar

testen afgerond met de bestuurlijke vaststelling van het rapport

nieuwe crisismanagementorganisatie en de landelijke overgang

2011 besloten tot een nieuwe inrichting van de Noodcommunica

‘Hoe doen we het effectiever en efficiënter in de regio Drenthe?’

Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)

crisisbeheersing vormt de basis voor een aangepaste werkwijze

van de nieuwe aanpak van crisisbeheersing in Drenthe met een

op 23 maart 2011. De in dit rapport beschreven Drentse visie op

Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de implementatie

voor acute crises. Het besluit luidt een intensieve periode in van

intensief OTO programma. Het Jaarplan MOTO 2011 kent twee

fenen. Op 23 juni 2011, enkele dagen voor de TT Assen, schakelt de

len om te functioneren binnen de nieuwe organisatie en de wer

kennismaken met de nieuwe werkwijze, opleiden, trainen en oe
regio om naar de nieuwe werkwijze.
Wettelijke planvorming

doelen: de functionarissen van de vier kernpartners in staat stel

king de Drentse crisisorganisatie verder verbeteren - de mensen
bepalen het resultaat.

Op 23 maart 2011 heeft het veiligheidsbestuur zowel het regionaal

Het eerste doel is voor het ingaan van de nieuwe CMO bereikt.

heersing 2011-2014’ vastgesteld. Dit beleidsplan maakt deel uit

opleiden en trainen om alle functionarissen mee te nemen in de

regio Drenthe. De beleidsplannen voor de brandweer en GHOR

viteiten bestonden onder andere uit COPI trainingen, bijeenkom

In de bestuursvergadering van 29 juni 2011 heeft het veiligheids

narissen uit alle kolommen verschillende scenario’s kregen voor

risicoprofiel als het regionaal beleidsplan ‘Agenda voor crisisbe

van een drieluik van beleidsplannen per taak van de Veiligheids
zijn op 26 oktober 2011 vastgesteld.

bestuur het regionaal crisisplan en het meerjarenbeleidsplan

multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO) 2011-2014

Om dit te behalen is in de eerste helft van 2011 fors ingezet op

werkwijze van de nieuwe crisis-managementorganisatie. De acti
sten voor Operationeel Leiders, Crisisteams en een tweedaagse

trainingscarrousel waarbij operationele en bestuurlijke functio

gelegd. Dit programma is in de tweede helft van 2011 voortgezet.

vastgesteld.

Netcentrisch werken

Drenthe kent één BRZO-bedrijf (WPA Robertus, Westerbork) en

tal partners netcentrisch met gebruikmaking van LCMS (Lande

dient de regio ingevolge de Wet veiligheidsregio’s een rampbe

waarde bewezen bij oefeningen, GRIP-incidenten en de TT van

volgde in het najaar van 2011, waarna tervisielegging volgde.

verbetert de samenhang in de crisisorganisatie en de snelheid

een vliegveld (Groningen Airport Eelde). Voor deze bedrijven
strijdingsplan op te stellen. De voorlopige vaststelling hiervan

Sinds april 2011 werken de Veiligheidsregio Drenthe en een aan

lijk Crisis Management Systeem). Deze manier van werken heeft

Assen. Door meer en meer volledige informatie sneller te delen

waarmee acties worden uitgevoerd.
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Samenwerking met buurregio’s

De voorbereiding van de meldkamer Noord Nederland vormde
een impuls voor de samenwerking met de buurregio’s Gronin

gen en Fryslân. De resultaten zijn zichtbaar in de crisisplannen

voorzitter van projectgroepen voor multi-  en monodiscipli

naire veiligheids-vraagstukken, tevens plaatsvervangend co

ördinerend gemeentesecretaris.

en in de procedures (zoals de GRIP-regeling) van deze regio’s. De

De overlegstructuren krijgen, uitgezonderd het AOV-overleg over

incidenteel karakter dan die met de noordelijke regio’s en is voor

veiligheidsbureau die in opdracht van de coördinerend gemeen

samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland heeft een meer

namelijk gericht op overleg over de raakvlakken tussen beide

regio’s in de planvorming en informatiedeling. De acties in het

kader van de grensoverschrijdende samenwerking worden met

IJsselland afgestemd.

Convenanten met ketenpartners

Het convenant met de drinkwatersector is op 29 juni afgesloten

sociale veiligheid, ondersteuning van een medewerker van het

tesecretaris werkt.

De oranje kolom in de warme fase

Ter uitvoering van het Verbeterplan 2010–2011 zijn diverse projec

ten gestart om de gemeentelijke crisisorganisaties te verbeteren.

Het project ‘Verbetering oranje kolom’ is één van deze projecten

en richt zich op het verbeteren van de gemeentelijke crisisorga

en in september 2011 ondertekend. Hier hoort ook een regionale

nisatie. Intergemeentelijke samenwerking en uitbesteding van

zijn in voorbereiding.

delijkheid zijn middelen om de gemeentelijke rampbestrijdings

Grensoverschrijdende samenwerking

leid en geoefend.

schaft Bentheim, de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de

Op advies van de Ambtenaren openbare Orde en Veiligheid van

actielijst bij. Convenanten met gas-  en elektramaatschappijen

Voor de uitvoering van het convenant van de Landkreis Graf
veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe hebben de participan

ten gekozen voor een praktische aanpak van de uitvoering. Op

voorstel van de regio Drenthe worden in 2011 en 2013 oefeningen

georganiseerd in respectievelijk Coevorden en het Drentse effect

gebied van de kerncentrale Lingen. Drenthe was trekker van de
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•

oefening in Coevorden. De andere participanten werkten mee in
de voorbereiding en de uitvoering.

werkzaamheden met behoud van de gemeentelijke verantwoor
processen uit te voeren met minder mensen die beter zijn opge

de Drentse gemeenten hebben na instemming van de ambts

groep gemeentesecretarissen de Drentse colleges van B&W de

veranderingen geaccordeerd. Daarna volgde vaststelling door

het veiligheidsbestuur op 29 juni 2011. De Drentse gemeenten

werken vanaf 1 oktober 2011 met de nieuwe inrichting van de ge
meentelijke processen.

Het gemeentelijk proces Crisiscommunicatie, zo belangrijk voor

Ondersteuning gemeentelijke crisisorganisatie

het informeren van burgers en het ondersteunen van de burge

ondersteuning van de gemeenten in verbetering en het beheer

van de HVD-medewerkers van het team Communicatie. Er zijn

Tot de taken van het veiligheidsbureau van de HVD behoort de

van de crisisorganisatie en ook van de coördinerend gemeente

secretaris in zijn rol binnen de veiligheidsregio als voorzitter van

meester in zijn duidende rol, heeft in 2011 veel aandacht gekregen

bijeenkomsten georganiseerd voor de 12 contactpersonen crisis

communicatie van gemeenten, de piketpoolleden (inclusief po

het Directeuren Overleg Veiligheid.

tentiëlen) en de voorlichterspool. Daarnaast beheert de HVD de

De Drentse gemeentesecretarissen bespreken onder voorzitter

geheel herziene onderdeel crisiscommunicatie).

schap van de coördinerend gemeentesecretaris tenminste vier

maal per jaar vraagstukken van integrale veiligheid. Behalve de

intergemeentelijke samenwerking bij crisisbeheersing komen

onderwerpen van zowel fysieke als sociale veiligheid aan de orde.
Het overleg is tevens een klankbord voor de coördinerend ge
meentesecretaris. Naast dit brede beraad functioneert een kern

voorlichterspoollijst, het piketrooster en het digitaal kantoor (het

Daarnaast zijn er trainingen georganiseerd voor nieuwe voor

lichterspoolleden, de piketpoolleden (Teamleiders en Communi

catieadviseurs), omgevingsanalisten en informatiecoördinato
ren (LCMS specifiek voor Communicatie).

groep gemeentesecretarissen, samengesteld uit de coördinerend

Verder is er een vernieuwd regionaal deelplan Crisiscommunica

districten. Deze secretarissen combineren deze districtsvertegen

catie aan iedere CMO oefening georganiseerd en begeleid.

gemeentesecretaris en een secretaris uit elk van de drie Drentse

woordiging met een andere rol in de overlegstructuren:
•

•

voorzitter van het overleg van ambtenaren openbare veilig

heid (waarmee de link tussen dit overleg en het overleg van
gemeentesecretarissen is gelegd);

voorzitter van de werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trai

nen en Oefenen (dat met een jaarlijkse opdracht van het di
recteurenoverleg een jaarprogramma opstelt en uitvoert);

tie opgeleverd en is de deelname van het proces crisiscommuni

Datum

19-01-2011

17-02-2011

22-02-2011

15-03-2011

Locatie

GRIP Incidenten 2011

Ongeval Coevorden (familielid hulpverlener)

Treinbrand station Coevorden

15-07-2011

31-07-2011

30-09-2011
03-10-2011

1

Flatbrand Verlengde Spoorstraat Emmen

11-05-2011

13-07-2011

2

Gaslekkage C1000 Stationsstraat Gieten
Flatbrand Steendijk Assen

03-06-2011

1

Stroomstoring Midden Drenthe

18-03-2011

25-04-2011

GRIP

1
1

Natuurbrand Fochteloërveen

2

1 (eerst 3)

Schuurbrand Ommerweg Zuidwolde

1

Tv-torenbrand Hoogersmilde van Veenstraat Bovensmilde

1

Oleumlekkage Emmtec Emmen

Woningbrand Torenvalk Emmen

Brand, mensen onwel penitentiaire inrichting Veenhuizen

Brand Bejaardentehuis ABC Meppel

1

1
1

1

13-10-2011

Brand Sauna Peize

1

31-10-2011

Asbestbrand en stroomstoring 20 percelen Ruinen

1

07-12-2011

Gaslekkage Burgemeester Bothemius Lohmanweg Assen

1

24-10-2011
26-11-2011

Gaslekkage Westerhorn Eelde

Woning vol gas Zetveld Peize

1

1

Opleiden en Trainen Multidisciplinair

In 2011 zijn georganiseerd:
•
•
•
•

4 trainingen voor elk 2 COPI’s:
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2 bijeenkomsten voor Operationeel

Leiders en Algemeen Commandanten
2 bijeenkomsten voor Operationeel
Leiders en Leiders COPI

3 carrouseldagen voor bestuurders, le

den crisisteams, Operationeel Leiders,

Leiders COPI, Algemeen Commandan

•
•

ten en Officieren van Dienst

5 Crisisteamtrainingen in Assen (2),

Emmen, Meppel en De Wolden.

Opleidingen en trainingen voor In

formatiemanagers van de crisisorga
nisatie, ook van partners die gebruik
maken van LCMS.

Opleiden en Trainen Oranje Kolom - Crisiscommunicatie

Basistraining

Crisiscommunicatie:
Piketpooltraining:

23 communicatiefunctio

narissen, waaronder 2 van
Politie

24 Teamleiders,

Communicatieadviseurs en
Potentiëlen, verdeeld over

Training

Omgevingsanalisten:
Training Informatie

coördinatoren (LCMS):

2 trainingen

15 communicatie
functionarissen

9 communicatie
functionarissen

Oefeningen

In 2011 zijn 12 ketenoefeningen georganiseerd in alle

Drentse gemeenten. Per oefening worden circa 50 personen
beoefend, variërend van burgemeester tot plotter, van

AC brandweer tot teamleider opvang.
•

•

De oefening, tevens zelftest, in Meppel is uitgevoerd met

interne en externe waarnemers plus waarnemers van de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Aan de ketenoefeningen van 2011 hebben 25 organisaties
meegewerkt: naast de vaste ketenpartners in elke
oefening (politie, brandweer, GHOR, per oefening

1 gemeente en de HVD) hebben aan één of meerdere

oefeningen het Openbaar Ministerie, Ministerie van
Defensie, de Waterschappen, RTV Drenthe, Attero, PI

Veenhuizen, BVO Emmen, Groningen Airport Eelde en de
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•

Meldkamer Noord Nederland geparticipeerd.

De oefening in Coevorden is in samenwerking met

4 Duitse partners, de Einsatzleitung Samtgemeinde
Emilchheim, Einsatzleitung Landkreis Grafschaft

Bentheim, Leitstelle (Meldkamer) Nordhorn en de

burgemeester van de Samtgemeinde Emlichheim,
•

uitgevoerd.

In alle oefeningen is het gemeentelijk proces

Crisiscommunicatie mee beoefend, met ca. 15

gemeentelijke functionarissen in het Actiecentrum
•

Crisiscommunicatie per keer.

De oefening in Hoogeveen omvat nog 2 gemeentelijke
processen: registratie slachtoffers en opvang en
verzorging.

Van de 12 georganiseerde oefeningen is:
•

de oefening van de Wolden op verzoek van de gemeente

•

de oefening in Emmen op verzoek van de gemeente

niet doorgegaan;

ingeperkt tot een operationele oefening waaraan ook
veldeenheden van Politie, Brandweer en GHOR, en de

•

BHV van de BVO Emmen hebben deelgenomen;

de oefening in Westerveld na één uur beëindigd in
verband met een GRIP-incident in Peize.

Besluiten Algemeen bestuur in het kader van de
crisismangementorganisatie Drenthe 2011
23-03-2011
1. Ingestemd met:

met de rapportage van het project ‘Hoe doen we het effectiever en efficiënter in de
regio Drenthe’;

de crisismanagementorganisatie vanaf 23 juni 2011 in te richten overeenkomstig de
in de vorengenoemde rapportage opgenomen ontwerp.

2. Ingestemd met de in de notitie beschreven contouren voor de bepaling van compe
tenties en de aanwijzing van functionarissen CMO Drenthe.
29-06-2011

1. Het Regionaal Crisisplan Drenthe is vastgesteld.

2. Verbetering oranje kolom in de crisisbeheersing is vastgesteld.
3. Beleidsplan MOTO 2011-2014 is Vastgesteld.

4. Kennisgenomen van het Jaarplan MOTO 2011.
5. Kennis genomen van het DOV-besluit:

het Regionaal Operationeel Team (ROT) huisvesten in het gebouw van de HVD /
brandweer Assen aan de Jan Fabriciusstraat te Assen;

de multidisciplinaire stafsecties (informatiemanagement / communicatie) huis

vesten in het gebouw van de HVD / Brandweer Assen aan de Jan Fabriciusstraat te
Assen;

het Regionaal Beleidsteam (RBT) huisvesten in het stadhuis Assen aan de Noor
dersingel te Assen.
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26-10-2011

1. Ingestemd met het concept rampbestrijdingsplan WPA-Robertus zeker en vast BV
en deze conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter
inzage te leggen.

14-12-2011

1. Het oefenjaarplan MOTO (Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen) 2012 is
vastgesteld.

2. Ingestemd met de uitbreiding van het aantal Operationeel Leiders tot 8, waarvan
4 uit de politieorganisatie en 4 uit de brandweerorganisatie.

Dit besluit genomen voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2013.

Besloten aan de hand van een evaluatie in het voorjaar van 2013 te beoordelen op
welke wijze de functie van Operationeel Leider vanaf 1 juli 2013 wordt ingevuld.

3. Ingestemd met:

de proefopzet netcentrisch werken door te zetten in een structurele netcentrische
werkwijze;

de nog niet structureel gedekte kosten voor 2012 ad. € 64.000,-- incidenteel te

dekken uit de rijksbijdrage en bij het opstellen van de begroting 2013 structurele
financiële dekking te regelen.

4. Ingestemd met het concept Incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport

Eelde en deze conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zes weken
ter inzage te leggen.

5. Kennis genomen van de aanwezigheid en de vaststelling door de ambtsgroep ge

meentesecretarissen van de deelplannen gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen.

Regionaal Bureau Brandweer
De rode kolom in 2011

In 2011 zijn er binnen de rode kolom diverse zaken ontwikkeld,

gestart en afgerond. Zo is de beleidsvisie ‘Brandweer Drenthe

De verplichting tot opleiding van brandweerpersoneel wordt al
langjarig gezamenlijk vormgegeven middels de Brandweerop

leidingen Noord BV. (BON). De landelijke transitie naar het oplei
dingsstelsel (sommige specialistische opleidingen zijn landelijk

over Morgen 2011-2014’ in afstemming met het bestuur tot stand

nog in een revisiefase) is vertaald in het opleidingsaanbod van

rationele en bestuurlijke omgeving de komende jaren de juiste

mee in 2011 geborgd geweest. De verslechtering van de financi

gekomen. Het biedt een handreiking om in de dynamische ope
stappen en keuzes te kunnen maken.

De Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)

Daarnaast is de RROL sinds januari 2011 van kracht en heeft deze

de BON. Het vakbekwaam worden van (nieuw) personeel is daar
ële situatie van de BON heeft geleidt tot het opstarten van een

gezamenlijk onderzoek naar de bedrijfsvoering. De uitkomsten
worden voorjaar 2012 verwacht.

het afgelopen jaar naar behoren gefunctioneerd. De bijbehorende

Reguliere werkzaamheden

verder uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen.

Naast de reguliere advisering op objectniveau is ook geadviseerd/

financieringssystematiek is in samenwerking met de gemeenten

Safety portal

De implementatie van Safety portal , het uniforme brandweer-

specifieke softwarepakket ten behoeve van registratie van onder

meer oefeningen en incidenten, is conform verwachting in alle

Risicobeheersing

geparticipeerd in het opstellen van het (multidisciplinair) regi

onaal risicoprofiel. Ook is het repressieve dekkingsplan voor de
brandweer geactualiseerd.

Verder zijn de projecten ‘Brandveilig leven’ en ‘Brandveiligheid
in de zorg’ voortgezet. Beide projecten richten zich op bewust

gemeenten afgerond.

wording en gedragsbeïnvloeding omtrent brandveiligheid van

Meerjarige ontwikkelingen

Drenthe.

Leiderschap, het kwaliteitszorgsysteem en het lerend vermogen
bij de brandweer zijn een drietal meerjarige ontwikkelingen die
bijdragen aan de verdere benodigde professionalisering van de
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BON

rode kolom. Ook in 2011 hebben deze aandacht gekregen. Binnen

het leiderschapstraject zijn ook bevelvoerders, als basis van de

operationeel leidinggevende keten, in contact gebracht met het
gedachtengoed. Er is voor hen een interactieve bijscholing opge

inwoners en instellingen met verminderd zelfredzamen binnen
Daarnaast is er een project gestart om de ontwikkelingen om
trent alternatieve bluswatervoorzieningen binnen de diverse

gemeenten waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Te behalen
effectiviteits- en efficiëntievoordelen vormen de motivatie om in

gezamenlijkheid de ontwikkelingen vorm te geven.

Tenslotte is, in navolging op landelijke ontwikkelingen, een be
gin gemaakt met het voorbereiden op het multidisciplinaire pro

start, over de kernwaarden, verantwoordelijkheden en bijbeho

ject Natuurbrandbeheersing 2012.

satie.

hoe omgegaan kan worden met Paasvuren.

rend gedrag als leidinggevende in de ‘warme’ en ‘koude’ organi

Een eerste intern auditteam ten behoeve van kwaliteitsmeting is

In 2011 is reeds geparticipeerd in de handreiking voor gemeenten

geformeerd en opgeleid. Ook zijn de pilots in drie brandweerpos

Operationele voorbereiding (basis brandweerzorg)

het lerend vermogen ter hand genomen.

bereidingen op de overgang van de gemeenschappelijke meldka

De MkNN

De afstemming op interregionaal niveau, in procedures, de ont

voorbereidingsperiode medio begin november operationeel ge

horende veranderingen in interregionale specialistische officier

ten afgerond en is op basis daarvan de verdere ontwikkeling van

De Meldkamer Noord Nederland (MkNN) is na een jarenlange
worden. De overgang is dankzij de intensieve voorbereidingen
zonder veel problemen verlopen.

Over het beoogde werkgeverschap van het brandweerpersoneel
is inmiddels overeenstemming tussen de regio’s bereikt. Forma

In het afgelopen jaar is veel aandacht en tijd besteed aan de voor

mer in Assen naar de Meldkamer Noord Nederland in Drachten.

wikkeling van nieuwe werkwijzen voor centralisten en de bijbe
spiketten, waren daarbij leidend.

Verder zijn ook de laatste aanbevelingen rond het optreden bij

waterongevallen in 2011 uitgewerkt.

Natuurbranden behoren tot de erkende risico’s van Drenthe. Het

risico op het ontstaan van een natuurbrand en  het verloop van

lisering van het Drentse werkgeverschap middels een convenant

een beginnende brand worden medebepaald door fysieke para

ting begin 2012 afgerond kunnen worden.

geplaatst die data over deze parameters genereren. Het actuele

voor de (nu nog) Friese- en Groningse collega’s zal naar verwach

meters zoals droogte en wind. Er zijn een tweetal meetstations

risiconiveau kan daardoor beter gekwantificeerd worden.

Opleiden en oefenen

werkgroepen om optimalisatie van het repressief optreden vorm

Het testen van en oefenen met de nieuwe crisismanagementor

te geven.

capaciteit gevraagd.

Bedrijfsvoering

jaren, zorggedragen voor een gedeelte van het oefenpakket van

heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van het verder in

Realistische adembescherming-  en inzetoefeningen op het oe

urgente actiepunten), welke op grond van de Risico Inventarisa

bijzondere incidentscenario’s zijn aangeboden om kennis, vaar

procent) actiepunten uitgevoerd.

ganisatie heeft ook binnen de rode kolom de nodige aandacht en
Daarnaast heeft het regionaal bureau, analoog aan voorgaande
manschappen en bevelvoerders.

fenterrein in Wijster en thema-avonden met aandacht voor
digheden en risicoherkenning te vergroten. Verder wordt in het

Met betrekking tot arbeidsveiligheid van het repressief optreden
vulling geven aan de actiepunten uit het Plan van aanpak (174

tie en Evaluatie (RIE, 2008) was opgesteld. Inmiddels zijn 154 (88
Van de RI&E reddingsduiken (eind 2009) is 90 procent van de be

kader van de RROL het oefenpakket voor officieren geheel door de

noemde acties verwerkt. Alleen de acties rond de werkinstructie

jaar de voortrekkersrol bij het organiseren van de succesvol ver

landelijke model, nog niet uitgewerkt voor Drenthe.

HVD verzorgd. Tenslotte had Drenthe, als gastheer, het afgelopen
lopen interregionale bevelvoerdersweken.
Logistiek en techniek

Ook op het gebied van logistiek en techniek vormde de overgang
naar de MkNN een zwaartepunt in de werkzaamheden. Zo wer

den 185 voertuigen van nieuwe roepnummers en belettering

voorzien, ca. 950 randapparaten voor het C2000 netwerk van

nieuwe programmering voorzien en een aantal WAS sirenean
tennes opnieuw gericht.

Daarnaast vond het reguliere beheer van materieel en materi

zijn, in afwachting van de afronding van de herziening van het

Daarnaast is er een beleidsplan arbeidsveiligheid opgesteld, wel

ke medio 2012 aan de gemeentelijke colleges zal worden aange
boden.

De implementatie van de basismodaliteiten van Safety Portal,

het brandweer specifieke softwarepakket, is afgerond. Het be

nutten van het volledige potentieel van het pakket zal in 2012 de

aandacht krijgen.

Verder is er, evenals vorige jaren, capaciteit ingezet op de interne

aal (waaronder bijvoorbeeld de weerstations) plaats, werden een

communicatie tussen regionaal bureau, districten en brandweer

bouwd en ingericht ten behoeve van het project ‘brandveiligheid

municatie in onder meer de projecten ‘brandveiligheid thuis’ en

aantal voertuigen regulier vervangen en is een container omge

thuis.’

Respons/incidenten

De alarmcentrale heeft in de aanloop naar de overgang naar de

posten. Ook is er geïnvesteerd in brandweer specifieke risicocom

‘brandveiligheid in de zorg’. Daarnaast zijn de voorbereidingen

voor het proces van regionalisering gestart richting de totale

brandweerorganisatie. Er is een publicatie, het ‘Tussenbericht’,

opgesteld, waarin de gezamenlijke inspanningen en successen

MkNN gedurende een langere periode te maken gehad met on

van de laatste jaren zijn benoemd. Verder zijn er interactieve

ten heeft dit geen consequenties gehad voor de prestaties van de

bericht’, de beleidsvisie ‘Brandweer Drenthe over Morgen 2011-

derbezetting. Door de motivatie en inzet van het team centralis

alarmcentrale, met een snelle verwerkingstijd van meldingen en
adequate alarmering van eenheden als gevolg.

Tot de meest publicitair aansprekende incidenten behoorden on
getwijfeld de interregionale inzet op de natuurbrand in het Foch

telooerveen (gelegen op de grens tussen de provincies Drenthe en

Friesland) en de brand en het ineenstorten van het zendmast te

Hoogersmilde. Een juiste risicoperceptie en aandacht voor veilig

repressief optreden hebben bij het tweede incident voorkomen

dat hierbij slachtoffers onder brandweer, overige hulpverleners
of omstanders zijn gevallen.
Herstel

De verdere ontwikkeling van de Bedrijf Opvang Teams (BOT) is
vanuit het district Noord en Midden ter hand genomen. Het le

rend vermogen van de brandweer is, naast het afronden van de

pilots in drie brandweerposten, onder meer vormgegeven door

het delen van uitkomsten van evaluaties met alle regionale
werkgroepen. De aanbevelingen uit de evaluatie van de natuur

brand Fochtelooerveen vormden input voor de overige regionale

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin het ‘Tussen

2014’ en de regionalisering onderwerp van gesprek zijn geweest.
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Prioriteitsbepaling Brandweer
Prio 1

2799 incidenten in Drenthe in 2011

Korte vertaling:

Prio 1

Een uitruk waarvan de centralist van

In 2011 is de brandweer voor 2799 incidenten in Drenthe gealarmeerd.
1846

Prio 2

de alarmcentrale vindt dat er sprake is

943

Prio 3

van een dringende taak.
Prio 2

10

Brand

Een uitruk zonder dringende taak,

1954

Hulpverlening

maar met een noodzaak om ter plaat

439

Dienstverlening

se te komen waarbij gebruik gemaakt

Waarvan 723 automatisch

406

mag worden van de vrijstellingen die
de minister aan de brandweer heeft
verleend (er is dan nog geen sprake
18

van een voorrangsvoertuig).
Prio 3

Alle overige uitrukken.

Opkomsttijden TS1 voor incidenten in de regio Drenthe

25-jan-12

Prio 1 uitrukken over de periode 1-1-2011 tot 1-1-2012
aantal

Totaal

1612

< 15 min.

% v/h

aantal

> 15 min.

aantal

uitrukken
87

110

< 18 min.

% v/h

aantal

uitrukken
6

aantal

84

> 18 min.

% v/h

aantal

Onbetr. *#

uitrukken
5

Opmerking: De als onbetrouwbare ingeschatte uitrukken zijn niet meegenomen in de % berekeningen.

40

% onbetr.

v/h aantal
uitrukken
2

Totaal

Opkomsttijd: tijd die verstrijkt tussen start aanmaak melding in GMS door brandweeralarmcentrale en ter plaatse plotten TS1
Onbetr. = onbetrouwbare opkomsttijd (bijvoorbeeld wegens automatiseringsfout of onjuist plotten)
* = meldingen die na korte tijd weer ingetrokken zijn.
# = plot fouten.

aantal

uitrukken.
1846

Adviezen op gebied van risicobeheersing

Adviezen Externe veiligheid

38

Adviezen vuurwerkontbranding

27

Adviezen BRZO

Adviezen vuurwerkopslag
Overige Adviezen

0
5

6

Monodisciplinaire oefeningen brandweer door de HVD georganiseerd in 2011
Bevelvoerders

Type

Wijsterdagen
Themaweek

Seizoensdagen

Thema-avonden
Meetploegen

Meetsessie

OVD

Oefendag

Praktijk

Oefenmiddag

Praktijkdagen

Thema-avonden
Bijscholing
HOVD 1

Oefenmiddag

Praktijkdagen

Thema-avonden
Bijscholing

Aantal

aantal personen

5 dagen

158

8 avonden

350

14 dagen

2 dagen

137
22

3 keer 1 avond

27

3 keer 2 avonden
2 dagen

28

24

4 middagen

48

8 avonden

22

2 dagen

4 dagen

12

49

2 dagen

18

4 middagen

32

8 avonden

35

2 dagen

8

3 dagen

32

HOVD 2

6 middagen

4

Peloton

20 avonden

lokaal bekend

Compagnie
Raamcontracten:

Verplaatsings
oefening

18

-       Oefencentrum Wijster 2 sessies (G en H) voor manschappen
-       UMCG praktijktraining, realistisch oefenen met het UMCG

19
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Besluiten Algemeen Bestuur brandweer 2011
1. Beleidsvisie brandweer 2011-2014
2. Dekkingsplan brandweer Drenthe
3. Evaluatie natuurbrand Fochteloërveen

26-10-2011

Visiedocument over de ontwikkeling van de Brandweer Drenthe ‘Brandweer Drenthe
over morgen 2011-2014’, vastgesteld.

Het dekkingsplan, inclusief de opkomsttijden, is vastgesteld en daarnaast is kennis

genomen van het overzicht ‘preventieactiviteiten per gemeente’.

1. Kennisgenomen van de evaluatie bestrijding natuurbrand Fochteloërveen.
2. Ingestemd om de directeur van de HVD opdracht te geven voor:
•
•
•
•

uitvoering van de aanbevelingen voor praktische acties uit deze evaluatie;

de uitvoering van een pilot natuurbranden en zelfredzaamheid bij natuur
branden in 2012;

het voorleggen van concrete voorstellen voor acties op basis van pilotresul
taten;

regelmatige informatieverstrekking aan het veiligheidsbestuur over de
voortgang van de pilot.

3. Kennisgenomen van het door de directeur van de HVD geïnitieerde onderzoek

naar effectieve advisering over evenementen in de natuur bij extreme droogte.

Besluiten Algemeen Bestuur regionalisering brandweer 2011
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1. Regionalisering
brandweer

29-06-2011

1. Kennisgenomen van het feit dat regionalisering van de brandweer met ingang van 1 januari 2012 wettelijk
zal zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s.

2. Kennisgenomen van het feit dat de gemeenten in het brandweerdistrict Zuid West hebben ingestemd met
het overhevelen van het beroepspersoneel naar de regio met ingang van 1 januari 2013.

3. Ingestemd met het voorbereidingsproces tot regionalisering van de lokale brandweerorganisaties per 1-12014.

1

26-10-2011

Vervolg voorbe

1. Kennisgenomen van de stand van zaken van het voorbereidingsproces ‘Regionalisering Brandweer Dren

projectorganisa

2. Ingestemd met het voorstel om het Dagelijks Bestuur te belasten met de bestuurlijke sturing van het pro

ring brandweer

3. Kennisgenomen van het profiel en de vacaturetekst voor de projectleider ‘Regionalisering Brandweer

reidingsproces

tie regionalise

the’ en ‘Ondersteunings-organisatie 2014’.
ject ‘Regionalisering Brandweer Drenthe’.
Drenthe’.

4. Vanuit de begroting 2011 (stelpost BDUR):
•

voor het 1e jaar een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een project

•

voor het 2e jaar een bedrag van € 63.100,-- beschikbaar gesteld voor (secretariële) ondersteuning;

•

leider en ondersteuning voor het project ‘Regionalisering Brandweer;

voor de personeelskosten van een kwartiermaker voor het projectplan ‘Ondersteunings-organisatie
2014’ een bedrag van € 58.000,-- beschikbaar gesteld.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR)
De nieuwe wetten, zoals de Wet veiligheidsregio’s, de (tijdelijke)

Wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid, nopen de
GHOR tot een nadere positiebepaling. Deze positiebepaling is

deels verankerd in het visiedocument, maar zorgen er ook voor

dat de GGD en de GHOR intensiever moeten gaan samenwerken.
In 2011 zijn de voorbereidingen gestart om de verschuiving van

In het landelijk goed bekende programma Cycloon wordt op
Noord Nederlands niveau samengewerkt met het traumacen

trum (Universitair Medisch Centrum Groningen). Hier worden

de OTO (opleiden, trainen en oefenen) plannen afgestemd die
worden gefinancierd vanuit de OTO stimuleringsgelden van het

ministerie van VWS. GHOR Drenthe participeert actief binnen
Cycloon en levert ook personele inzet.

de deelprocessen PSH en POG naar de GGD mogelijk te maken.

Een koepelconvenant met ketenpartners

In het jaarplan van 2011 heeft de GHOR Drenthe vier speerpunten

drie noordelijke veiligheidsregio’s en regionale overleggen acute

1. De nieuwe crisismanagementorganisatie

de zorginstellingen in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.

benoemd:

2. De Meldkamer Noord Nederland

3. Het sluiten van een koepelconvenant met de ketenpartners

4. Zorg continuïteit (uitval van nutsvoorzieningen bij zorgin
stellingen)

Nieuwe crisismanagementorganisatie Drenthe

Op 23 juni 2011 is de nieuwe crisismanagementorganisatie van

Drenthe geïmplementeerd. De GHOR heeft daar een belangrijke

In 2011 is het visiedocument Noord Nederlands convenant in alle

zorg vastgesteld. Het visiedocument positioneert de GHOR en
Ook is in de regionale overleggen acute zorg een businessplan

vastgesteld waar de ondersteuning met betrekking tot opleiden,
trainen en oefenen van voor en door de zorg wordt geregeld. De

GHOR Drenthe heeft de intentie om het visiedocument en het

businessplan bij elkaar te brengen in een koepelconvenant op

Noord Nederlands niveau. Dit convenant vormt de basis voor de
regionale convenanten met de ketenpartners.

bijdrage aan geleverd en er tevens voor gezorgd dat de CMO bin

Zorg continuïteit

crisismanagementorganisatie is het Landelijk CrisisManage

en verzorgingshuizen geïmplementeerd.   Dit programma geeft

nen de witte kolom is geïmplementeerd. Samen met de nieuwe

ment Systeem (LCMS, netcentrisch werken) bij de GHOR geïm
22

Samenwerking met het Traumacentrum Noord Nederland

plementeerd. De volgende stap is het aanstellen en opleiden van

informatiemanagers.

Meldkamer Noord Nederland

In 2011 heeft de GHOR het programma GHOR4 all bij de verpleeg- 
de GHOR inzicht hoe de zorg continuïteit regio breed is gewaar

borgd en geeft de GHOR handvaten om zorginstellingen te onder

steunen bij situaties, waar er meer zorg wordt gevraagd dan kan

worden geboden.

In augustus 2011 is het Handboek Opgeschaalde Zorg Meldkamer

Reguliere activiteiten

seerde processen van de drie GHOR regio’s. Het handboek bevat

De GHOR heeft het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 geschreven.

Ambulancezorg NN verschenen. In dat boek staan de geharmoni

de noodzakelijke gegevens die een centralist nodig heeft bij een

incident of een ramp. Vervolgens zijn alle centralisten getraind

in de nieuwe procedures. Daarmee is het implementatietraject

succesvol afgerond. De overgang naar de nieuwe meldkamer is
geruisloos verlopen.

Advisering

Dit plan maakt onderdeel uit van het drieluik van beleidsplan

nen per taak van de Veiligheidsregio Drenthe en is op 26 oktober
2011 vastgesteld.

De GHOR Drenthe heeft bij 54 evenementen een advies aan de

betreffende gemeente gegeven. Deze adviezen betreffen relatief

Samenwerking Noord Nederland

kleine tot zeer grote evenementen.

kracht worden van de Wet veiligheidsregio’s ligt het voor de hand

van het DOV. Hierbij kan gedacht worden aan het beleidsplan,

Met de komst van de Meldkamer Noord Nederland en het van

om de samenwerking op Noord Nederlands niveau te intensive

ren. Hierbij kan worden gedacht aan uniforme contracten/con

venanten met de ketenpartners. In 2011 is gestart met het opstel
len van het visiedocument ‘Een stip op de horizon…….’, waar de

mogelijkheden voor Noord Nederlandse samenwerking tussen
de RAV en de GHOR worden verkend, zoals bijvoorbeeld uniforme

contracten met de RAV en een gezamenlijk jaarplan opleiden,

trainen, oefenen.

De GHOR heeft meegewerkt aan de realisatie van het jaarplan

het regionaal crisisplan, rampenbestrijdingsplannen en het jaar
plan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.
Slachtoffervolgsystematiek

De GHOR heeft in 2011 een slachtoffervolgsystematiek ontwikkeld

die aansluit op de landelijke informatie systematiek. In deze syste

matiek wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zelfredzaam

heid waarbij slachtoffers worden aangespoord om zelf contact te

zoeken met familie of verwanten. De GHOR concentreert zich op die

slachtoffers die niet in staan zijn om contact te zoeken.  In 2012 wil
de GHOR deze systematiek bij de ziekenhuizen implementeren.

Opleiden trainen en oefenen

Het onderwerp ‘toekomst geneeskundige combinatie’ en de daar

gevoerd. Het jaarplan OTO bevat de  monodisciplinaire (de witte

het bestuur van de Veiligheidsregio besproken. Ingestemd is met

Het jaarplan opleiden trainen en oefenen (OTO) is voor 95% uit
kolom: de zorginstellingen, de GGD, de ambulancedienst etc.)  en

de multidisciplinaire (de brandweer, de politie en de gemeen
ten)  oefeningen van de GHOR Drenthe.  

Daarnaast heeft de GHOR drie alarmeringsoefeningen georgani
seerd. De respons op al deze oefeningen was voldoende om ade

quaat te kunnen reageren op een grootschalige inzet met o.a. de

geneeskundige combinatie. Een opkomstoefening is niet georga

mee gepaard gaande consequenties voor Noord Nederland  is in
het handhaven van de huidige situatie in afwachting van de ont
wikkeling van een nieuw concept dat eind 2014 zijn beslag moet

krijgen. De veiligheidsbesturen van Friesland en Groningen heb

ben een gelijkluidende beslissing genomen.
Kwaliteit

De GHOR is in 2011 opnieuw HKZ gecertificeerd.

niseerd omdat deze tevens een onderdeel van de zelf test was.
Geneeskundige combinatie

Landelijk is een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals het be

perken van het aantal haakarmbakken. In Drenthe staat 1 haak

armbak, die ook elders kan worden ingezet.
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De gemiddelde waardering voor de opleidingen en de oefeningen GHOR

Alle oefeningen zijn door de GHOR geëvalueerd.
24

Waardering

Gemiddeld cijfer

Opleiding functionarissen geneeskundige combinatie

7,9

Opleiding sleutelfunctionarissen GHOR

8,1

Opleiding waarnemers

8,2

Opleiding psychosociale hulpverlening

8,7

Monodisciplinaire veldoefeningen

8,1

Multidisciplinaire veldoefeningen

Datum

Wat

9- 10 maart

Scholing CBRN

2 maart

30 maart
6 april

12 april
13 april
25 mei

7,2

Opleidingen

Scholing algemeen
Scholing nieuwe CMO
Scholing waarnemers
Scholing PSHOR basis
Basiscursus GHOR
Scholing

Voor wie

Secretaressen kernteam PSHOR
OvDG en HSGHOR
OvDG en HSGHOR

Nieuwe waarnemers RAV
PSOT teams

Ambulanceteams geneeskundige combinatie (8 leden)

Ambulanceteams geneeskundige combinatie (2 x 8 leden)
met centralist, CGV en OvDG

26 mei

Scholing

Ambulanceteams geneeskundige combinatie (2 x 8 leden)

7 september

Scholing harmonisatie GHOR processen

OvDG, HSGHOR

19 december

Nascholing

met centralist, CGV en OvDG

HSGHOR Noord nederland

Datum

Wat

18 april

Monodisciplinaire oefening

13 april
21 mei

15 juni

Oefeningen

Voor wie

Monodisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie

Praktische oefening geneeskundige
combinatie

Multidisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie
Sigma

Geneeskundige combinatie, centralist

18 juni

112 dag

Rolde

10 september

112 dag

Meppel

9 juli

14 september

20 september

112 dag

Sleen

Multidisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie, centralist

Multidisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie, centralist

6 oktober

Monodisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie

13 oktober

Monodisciplinaire oefening

Geneeskundige combinatie

Daarnaast:

11 CMO oefeningen

6 bijeenkomsten CMO multi

25

2 x OCR training

Besluiten Algemeen Bestuur GHOR 2011
1. Visiedocument GHOR Noord-Nederland

29-06-2011

Ingestemd met het bij het voorstel gevoegde visiedocument Noord Nederlands
convenant d.d. 2 maart 2011.

Ingestemd met het voorleggen van het visiedocument aan het Regionaal Overleg
2. Toekomst GNK Noord-Nederland

Acute Zorg (ROAZ) Drenthe.

Kennisgenomen van de ontwikkelingen m.b.t. de GNK in zijn algemeenheid en die
voor Noord Nederland in het bijzonder.

Kennisgenomen van het feit, dat de reeds bestaande situatie in de periferie van de

noordelijke regio’s qua dekking niet optimaal is, maar dat dit in de gegeven situatie
acceptabel is.

Besloten dat die situatie in afwachting van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. een nieuw
concept voor de GNK vooralsnog gehandhaafd kan blijven.

Ingestemd met het handhaven van de huidige vier GNK’s in Noord Nederland en
daarmee de zogenaamde “rode vlekken” op bijgevoegde kaart te accepteren.

Ingestemd met het uitgangspunt dat de kosten van de vierde GNK en de twee haak
armbakken pond ponds gewijs worden verdeeld over de drie regio’s.

1. Meerjarenbeleidsplan GHOR 2011 -2014

26-10-2011

Het meerjarenbeleidsplan GHOR 2011 - 2014 is vastgesteld.
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Bedrijfsvoering (personeel/organisatie)
Naast de nodige ondersteuning bij de start van de nieuwe cri
sismanagementorganisatie is er in 2011 is op het gebied van be

drijfsvoering een start gemaakt met de doorontwikkeling van de
Stafafdeling Ondersteuning, zodat er op dit gebied een gedegen

basis wordt gerealiseerd voor de toekomstige ontwikkelingen

•

Opleiding van HVD medewerkers gericht op het optreden als

Burgerhulpverlening bij incidenten: 12 collega’s volgden de
Basiscursus Burgerhulpverlening en 6 collega’s de Bijscholing

Burgerhulpverlening.

binnen de HVD. De groei van de organisatie door regionalisering

Een deel van deze projecten loopt door in 2012.

tievorm, processen, werkwijzen en systemen. Intussen dienen

Bestuursondersteuning

projecten gevormd en bemenst. Een gedegen voorbereiding zorgt

Dagelijks Bestuur voorgelegd, voorbereid door de medewerker

op het juiste moment kan plaatsvinden, zodat bestaande en nieu

vaststelling van het Regionaal Crisisplan Drenthe, de archiefver

van de brandweer heeft grote impact op de bestaande organisa

reguliere werkzaamheden gecontinueerd te worden en diverse

ervoor dat implementatie van nieuwe werkwijzen en systemen
we medewerkers optimaal ondersteund kunnen worden.
P&O

Voorbereiding Meldkamer Noord Nederland

In 2011 zijn 59 voorstellen aan het Algemeen Bestuur en 72 aan het

bestuursondersteuning van de HVD. Enkele voorbeelden zijn de

ordening, het dekkingsplan brandweer Drenthe, het beleidsplan

Veiligheidsregio Drenthe, het visiedocument Brandweer Drenthe

over Morgen en de vaststelling van de jaarrekening en begroting.

Naar aanleiding van het bestuursbesluit dat de HVD Drenthe

Financiën

de MKNN, is gewerkt aan het voorbereiden van het werkgever

voering wordt door middel van dit project ondersteund. In Aris

werkgever wordt voor het brandweerpersoneel (centralisten) in

schap van personeel dat nu in dienst is van HVD-Groningen en
Politie Fryslân. Hieronder vallen onder meer het toevoegen van

een set functiebeschrijvingen aan het functieboek, het opstellen/

uitvoeren van de plaatsingsprocedure en invullen van vacatures.
Ondersteuning eventuele overgang District Zuid-West

Het project Aristoteles is in 2011 geïmplementeerd. De bedrijfs
toteles worden prestatie- en verantwoordingsindicatoren weer
gegeven op het gebied van bedrijfsvoering. Dit is een belangrijke

toevoeging van sturingsinformatie voor zowel de HVD als haar

partners.

Vanuit financiën is verder ondersteuning gegeven aan onder

andere de financiële nulmeting van het project “vorming brand

Onderzoek en ondersteuning in verband met de voorbereiding

weer district Noord en Midden Drenthe”.

District Zuid-West naar de HVD, zoals het inventariseren van ge

van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) zijn op

van de eventuele overgang van gemeentelijke brandweer in het

gevens over formatie, rechtspositie, etc. Het Dagelijks Bestuur

heeft gesteld dat Zuidwest haar personeel en materieel kan over
dragen per 1 jan 2013.
Overige projecten

Naast de gebruikelijke management ondersteuning rond bijvoor

beeld verzuim, aanstelling, ontslag en dergelijke, is hiernaast ge

ïnvesteerd in de volgende projecten:
•

•
•
•

De financiële uitgangspunten voor de declaratie van de kosten

nieuw vastgesteld. Daardoor kon de afrekening van die kosten
nog in 2011 plaatsvinden.
Communicatie

Crisiscommunicatie

De afdeling communicatie van de HVD heeft ondersteuning ge
boden aan het gemeentelijk proces crisiscommunicatie door het
verrichten van een aantal vaste taken en een aantal incidentele

Actualiseren Arbeidsvoorwaarden en digitaal beschikbaar

taken, vastgesteld in het jaarplan 2011. Alle geplande taken voor

van de HVD.

overleggen, bijeenkomsten oefeningen en trainingen, beheer van

stellen van de CAR-UWO aan medewerkers en management

Actualisatie van het functieboek van de HVD.

Uitvoering van het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s.

Invulling van 9 functies die van belang zijn voor de continuï
teit van de organisatie of projecten

2011 zijn afgehandeld. Dit omvat onder andere het verzorgen van

roosters, lijsten en Digitaal kantoor en inhoudelijke expertise
en ondersteuning. Daarnaast is voor het onderdeel Crisiscom

municatie deelgenomen aan de overleggen van de Projectgroep

Verbeteren Oranje Kolom en de werkgroep Opleiden en Oefenen

Oranje Kolom en is een bijdrage geleverd aan de twee startbijeen
komsten voor de sleutelfunctionarissen Oranje Kolom.
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Risicocommunicatie

Wat risicocommunicatie betreft heeft het Team communicatie

tificatienummers) te gaan werken.

gen in het kader van Brandveilig Leven, waaronder projecten als

Huisvesting

campagne vallen.

Assen en de GGD gepland. Dit project heeft een aantal belang

Brandweer Drenthe ondersteund door deelname aan overleg

Brandpreventieweken, Brandveiligheid in de Zorg en de Smokey-

Projecten

Voor 2014 staat gezamenlijke huisvesting van de HVD, Brandweer
rijke mijlpalen behaald in 2011. Begin januari is de locatie bekend

geworden, het programma van eisen vastgesteld door de stuur

Communicatie heeft in 2011 een ondersteunende rol gehad bij

groep, in mei heeft de selectiecommissie gekozen voor het ont

brandweer, GGD en HVD, het ‘Nieuwe Werken’, het redigeren en

Een nieuw gebouw op de Groene Dijk, aan de Maria Montessori

diverse projecten. Bijvoorbeeld wat betreft de nieuwbouw voor

de vormgeving van de beleidsvisies (2011-2014) voor de verschil
lende sectoren, communicatie bij de totstandkoming van de

Meldkamer Noord Nederland en het project ‘Hoe doen we het ef

werp van de bouw- en architectencombinatie Koopmans/VVKH.
weg, vormt het nieuwe onderkomen voor HVD samen met Brand
weer Assen en GGD.

fectiever en efficiënter in Drenthe?’.

Het ‘Nieuwe Werken’ (HNW)

Daarnaast is er een nieuwe digitale nieuwsbrief en een maga

tale pijler en de virtuele pijler. De fysieke pijler c.q. de huisvesting

de brandweer gemaakt en een digitale nieuwsbrief over het Pro

is zeker zo belangrijk. Met de mentale component is deels gestart

zine voor alle partners ontwikkeld, is het ‘Tussenbericht’ voor
ject Verbeteren Oranje Kolom, het persloket is gecoördineerd en

bemenst voor de brandweer, en er is een start gemaakt met het

opstellen van een leidraad social media voor de crisisorganisatie.

HNW rust binnen de HVD op drie pijlers: de fysieke pijler, de men

is slechts één van deze pijlers. De mentale (gedrags-)component

om management en medewerkers voor te bereiden op HNW. In

gezamenlijke workshops is samen met GGD en Brandweer Assen
gestart met een richtinggevende visie op HNW. Begrippen als

vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid kenmerken deze

Overige activiteiten omvatten onder andere de organisatie van

visie. In 2012 zal dit traject een vervolg krijgen.

documenten ten behoeve van de bestuurlijke cyclus (waaronder

Kwaliteitszorg

personeelsbijeenkomsten, eindredactie en vormgeving van de
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mer Systeem (GMS) grotendeels ingericht om met BAG-ID’s (iden

de MARAP, jaarverslag en begroting) en de woordvoering namens
de HVD Drenthe.

Informatiemanagement/ICT

Informatiemanagement en ICT hebben in 2011 een flink aantal

Kwaliteitszorgsysteem Brandweer Drenthe

In 2011 heeft de uitrol van het kwaliteitszorgsysteem voor de

Brandweer Drenthe verder plaatsgevonden. Medio 2011 werd door

het RMT brandweer besloten om eerst een pilot auditronde uit te
voeren. Het district Noord en Midden toonden de bereidheid om

stappen gezet. We noemen er enkele. Begin 2011 heeft Informatie

als pilot district te fungeren. Vervolgens zijn in september zeven

Dit plan is geschreven op basis van het beleid van de sectoren

Berenschot. In het laatste kwartaal van 2011 hebben de sector

verleningsdienst Drenthe. Er is een verkenning gedaan van de

gevoerd a.d.h.v. de 36 kwaliteitsindicatoren. Daaropvolgend zijn

houdend met de regionalisering, het nieuwe pand, de uitgangs

het district Noord en Midden.

management haar beleidsplan voor de komende jaren opgesteld.
en de toekomstige ontwikkelingen van de brandweer en Hulp
toekomstige IM en ICT situatie voor de HVD Drenthe, rekening

principes van Het Nieuwe Werken en de integratie middelen

auditoren opgeleid tot coachende auditor door het adviesbureau

hoofden van het district Noord en Midden een zelfevaluatie uit

in de maand december vijf (gemeentelijke) audits uitgevoerd in

functies GGD. De eerste stappen van nieuwe projecten zijn gezet.

Kwaliteitszorg HVD

nu verder doorontwikkeld. Het ICT netwerk van de HVD Drenthe

gen van processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe

In 2011 is de Archiefverordening opgesteld en het Besluit wordt

is in 2011 vervangen en de software is bijgewerkt naar nieuwe

versies. Tegelijk met de oplevering van het nieuwe netwerk is een
netwerkhandboek opgesteld, waardoor kennis over de ICT infra

structuur in de organisatie is geborgd.

Voor de uitvoering van Wet BAG (basisregistratie adressen en

Binnen de Stafafdeling Ondersteuning vordert het in beeld bren

den van alle (staf) functies. Daarbij zijn ook aandachtspunten in

beeld gebracht die de basis vormen voor continue verbetering.
De procesbeschrijvingen worden gefaseerd ontwikkeld en zullen

resulteren in een Handboek Stafafdeling Ondersteuning, als on

derdeel van het kwaliteitszorgsysteem. De onderdelen personeel,
communicatie, bestuur juridische zaken van de Stafafdeling On

gebouwen) is een start gemaakt. Het projectplan van de HVD

dersteuning zijn voorzien van procesbeschrijvingen en borgen

goedgekeurd en met de invoering daarvan is in 2011 een begin

puntenlijst. Ook het team van het Multidisciplinair Veiligheids

identificatienummers berekend en is het Geïntegreerd Meldka

werkprocessen.

Drenthe is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

gemaakt. Zo zijn de dekkingsplannen al met toepassing van de

hun continue verbeteringen door het hanteren van aandachts

bureau is gestart met het beschrijven van de (routine matige)

Ondernemingsraad

Geleverde adviezen aan de directeur:

dige kalenderjaar waarin enerzijds gewerkt wordt aan de profes

•

Voor de Ondernemingsraad van de HVD is 2011 het eerste volle

sionalisering van de leden, aan de andere kant aan een aantal

grote beleidsthema’s waarop de OR adviseert. Standaard op de
agenda staan: nieuwbouw voor de HVD (GGD en Brandweer), de
integratie middelenfunctie van HVD en GGD, de regionalisering

•

•
•

brandweer, de komst en inwerkingtreding van de Meldkamer

•

tralisten) en arbo-gerelateerde onderwerpen als ziekteverzuim,

•

Noord Nederland (en het werkgeverschap voor de brandweercen
werkdruk en arbeidsveiligheid.

Advies op het visiedocument Het nieuwe werken (HNW);

Vorming van een overlegcommissie voor de Meldkamer

Noord Nederland;

Advies over het functieboek van de HVD;

Advies over compensatie voor vrijwillige brandweerlieden in

dienst bij de HVD;

Advies en instemming met betrekking tot sollicitatieprocedu

res;

Advies over ontruimings- en BHV plan.

31

32

ICT 2011

•

Vervanging netwerk (opgeleverd)

•

Verhuizing ICT meldkamer (opgeleverd)

•
•
•
•
•

Opzetten netwerkhandboek (opgeleverd)
Implementatie Wet BAG (voor de helft opgeleverd)

Nieuwe Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer
(opgeleverd)

Informatiebeleidsplan 2011 – 2014 (opgeleverd)

Doorontwikkelen DMS fase II (zo goed als afgerond)

Nieuw ingevulde functies in 2011

•

Informatiemanager (Copi en OL);

•

Medewerker Multidisciplinair Opleiden en Oefenen;

•
•
•
•
•
•

Districtscommandant Noord en Midden;
Kolomchef Brandweer MkNN;

Calamiteiten coördinator MkNN;

Coördinator Opleiden en Oefenen voor Brandweer Drenthe;
Adviseur Lerend Vermogen;

Projectleider Regionalisering.

Ziekte verzuim gemiddeld

Kengetallen P&O 2011

Bezetting in personen

3,19 %

1-1-2012

mannen
42

vrouwen
20

31-12-2011*

mannen
44

vrouwen
21

*In 2011 hebben 2 collega’s de organisatie verlaten om hun carrière elders voort te zetten en
zijn er 5 collega’s nieuw in dienst getreden.
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Besluiten Algemeen Bestuur financieel en ondersteuning 2011
09-02-2011
1. Managementrapportage II 2010
2

Archiefverordening Veiligheidsregio
Drenthe

1. Jaarverslag en jaarrekening 2010 VRD

Ter kennisname aangenomen.

Archiefverordening Veiligheidsregio Drenthe is vastgesteld.
29-06-2011

1. Het concept Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe is vastge
steld.

2. Het positief resultaat € 958.159,66 als volgt te bestemmen:
a.

b.

€ 874.159,66 uit te betalen aan de twaalf Drentse gemeenten;

€ 84.000,-- te bestemmen voor onderzoek naar alternatieve bluswatervoor
ziening.

2. Ontwerpbegroting 2012 VRD

Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe is vastgesteld, hetgeen betekent een

3. Actualisatie CAR-UWO

Ingestemd met de nieuwe aanvullende regeling (‘standplaatsen’) in de arbeidsvoor

gemeentelijke bijdrage van € 7,27 per inwoner.
waarden van de HVD Drenthe.

Ingestemd met de geactualiseerde aanvullende regelingen in de arbeidsvoorwaarden
van de HVD Drenthe.
Managementrapportage 1e half jaar HVD
Drenthe

MARAP II 2011

26-10-2011

Kennis genomen van de Managementrapportage I 2011.
14-12-2011

Kennis genomen van de MARAP II 2011 (januari – september 2011).

II
Jaarrekening

1. Vaststellingsbesluit

2. Nota van aanbieding
3. Financiële positie

4.Balans per 31 december 2011

5. Controleverklaring van de onaf
hankelijke accountant
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1
Vaststellingsbesluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

per 1-1-2009 opvolger van de Regionale Brandweer Drenthe;
gelezen het voorstel van het algemeen bestuur d.d. ..., ... /RS;

gelet op artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling Veilig

heidsregio Drenthe.
besluit:

de jaarrekening 2011 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ... 2012
Het Algemeen Bestuur voornoemd,
F. Heerink, directeur
Ter kennisneming toegezonden aan
gedeputeerde staten van Drenthe.
Assen, ...
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2
Nota van aanbieding
Hierbij wordt ter vaststelling de jaarrekening 2011 van de Hulp

verleningsdienst Drenthe aangeboden.

De jaarrekening 2011 bestaat uit een financiële verantwoording
op kostensoorten gerelateerd aan taakgebieden. De exploita

tielasten worden gedekt door gemeentelijke bijdragen en rijks
bijdragen en inkomsten uit verleende diensten.

De jaarrekening 2011 sluit met een positief resultaat van

€ 899.255,--.

In de managementrapportage in oktober 2011 een geprogno-

tiseerd exploitatieresultaat aangegeven. Dit resultaat is geworden € 499.255,--. In december 2011 heeft de Minister van

Veiligheid en Justitie een incidentele bijdrage toegekend van

€ 100.000,--. Als tegemoetkoming voor de energie die gestoken
is in het proces van kwaliteitsverbetering is nog een incidentele

bijdrage  toegekend van  € 300.000,--. Laatst genoemde bijdrage

konden niet meer besteed worden in 2011. Het positief resultaat is
hierdoor geworden € 889.255,--.

In voorgaande jaarrekeningen werd een uitgebreide toelichting

op de over-  en onderbesteding van de begrotingsposten gege

ven. In overleg met de accountant is besloten een toelichting op

hoofdzaken weer te geven. Deze toelichting is afdelingsgewijs
opgezet, zodat de aansluiting met exploitatie te maken is.
De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro's.

Multidisciplinaire Veiligheid
Begroting 2011

€ 666.515,--

Toename kosten

€ 148.018,--

Exploitatie 2011
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€ 814.533,--

De lastenuitzetting is het gevolg van de volgende factoren:
Voordeel
Voor het ontwikkelen van de verbeterde crisisorganisatie is een externe deskundige ingehuurd.

Nadeel
179.500

De inzet van eigen personeel voor het project betekende dat op andere beleidsgebieden
vervangend personeel is ingehuurd.

In de begroting was een bijdrage van € 50.200,-- geraamd van de reserve mono- en

51.000

multidisciplinair oefenen ter dekking van de personele lasten. Gezien het positief resultaat was
deze onttrekking niet noodzakelijk.

Het Algemeen Bestuur had een incidenteel bedrag van € 106.000,-- beschikbaar gesteld voor
de implementatie van het netcentrisch werken. Het budget hoefde niet volledig te worden

46.900

aangewend.

Het netwerk is per 1 april operationeel geworden. Vanaf die datum is de contributie aan de

landelijke beheersorganisatie ook van start gegaan, terwijl de contributie volledig op jaarbasis
was begroot.

Het programmabudget voor mono- en multidisciplinaire oefenen en voor cisiscommunicatie is
niet volledig besteed, doordat medewerkers zelf trainingen hebben verzorgd.

35.500

Regionaal Bureau Brandweer
Begroting 2011

€ 2.812.060,--

Toename kosten

€

Exploitatie 2011

€ 2.976.355,--

164.295,--

Het regionaal bureau is in de begroting onderverdeeld in Operationele Voorbereiding en Respons (inclusief Meldkamer Drenthe,
Meldkamer Noord Nederland en de RROL).

Voordeel

Operationele voorbereiding

Nadeel

17.300

Door afwikkeling van het voorgaande dienstjaar is op de personeelslasten een voordeel van
€ 33.500,-- ontstaan. Daarnaast zijn kosten (€ 18.000,--) gemaakt voor het schrijven van het
Beleidsplan Brandweer. Deze kosten waren niet begroot.

30.200

De exploitatielasten van het materieel en materiaal zijn lager door kapitaallasten,
onderhoudskosten en abonnementskosten.

27.700

Op het oefenbudget is overschrijving als gevolg van overlopen budget voor toekomstige grote
oefeningen ingevolge het meerjaren oefenbeleidsplan.

De ESF-bijdrage over de jaren 3 en 4 bedraagt € 97.500,--. Hiervan is overeenkomstig de afspraken
is 40% voor lerend vermogen beschikbaar gesteld aan de NVBR en is een vergoeding voor

administratieve ondersteuning betaald aan de BON. Per saldo is € 45.300,-- toegevoegd aan de
reserve “Bon nieuw leren”
Meldkamer Drenthe
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Door afwikkeling van voorgaande dienstjaren inzake beheerskosten C2000 en de afwikkeling van

54.100

Door de nieuwbouw van de MkNN is niet geïnvesteerd in de meldkamer Drenthe en zijn

10.600

het exploitatieresultaat 2010 is een voordeel ontstaan van € 54.100,--.

abonnementen en telefoonverbinding al gereduceerd, hetgeen een besparing van € 10.600,-- 
betekende.

Meldkamer Noord Nederland
Exploitatiekosten periode april – december
Projectkosten (personeelslasten)

Begroting
236.900

Frictiekosten (ontmantelingskosten oude meldkamers)
Advieskosten Rode Werkgeverschap

Totaal

Voor-/nadeel

191.100

-/- 191.100

123.100

236.900

113.800

146.800

-/- 146.800

533.200

-/- 296.300

72.200

(i.v.m. dat brandweercentralisten in dienst komen bij de
HVD voor de drie veiligheidsregio’s)

Exploitatie

-/- 72.200

296.300

Voordeel

Openbaar Meldkamer Systeem

Voor de verwerking van een automatische brandmelding bij gebouwen en instellingen ontvangt

Nadeel

21.400

de Alarmcentrale een vergoeding. Het aanbrengen van het brandweeralarmeringssysteem werd

verzorgd door Siemens. Door de ingebruikname van de MKNN moest er een nieuw contract worden

afgesloten. Het contract is gegund aan Bosch. Voor het noorden moest een tarief gehanteerd worden.
Drenthe zit onder het gemiddelde tarief . De tariefaanpassing zal over een periode van 3 jaar op

niveau gebracht worden. Daarnaast is er sprake van migratievergoedingen van Siemens en extra
betalingen aan Bosch.

Voor bovengenoemde aspecten is een bedrag van € 85.000,-- opgenomen.
Specificatie van de bijdragen is		

Reguliere OMS ontvangsten
Migratievergoeding

begroting
180.300

exploitatie
225.600
61.100

286.700

Stelpost migratie en tariefderving

Totaal		

180.300

85.000

201.700

Per saldo zijn er hogere inkomsten van totaal € 21.400,--.
Regionale Regeling Operationele Leiding

Via een interne begrotingswijziging zijn de beschikbare HVD-budgetten voor de Regionale Regeling

27.500

Operationele Leiding zichtbaar gemaakt.

In overleg met de financiële vertegenwoordigers van de districten zijn nieuwe richtlijnen voor de
declaratie van de kosten voortvloeiend uit de RROL. De declaratie heeft op de exploitatie t.a.v. de

begroting het volgende effect:

Loonkosten

Loonkosten piketten
Voertuigen

Overige lasten
Oefenen

Bijdrage van de gemeenten in de kosten van de RROL
Compensatie van de HVD aan de gemeenten in de
kosten van de RROL
Totaal

Begroting

Exploitatie

Voor-/nadeel

40.500

77.200

-/- 36.700

143.900

93.400
277.800
277.800

133.800

83.800

-/- 83.800

96.400

-/- 3.000

21.600

-/- 21.600

412.800

-/- 135.000

250.300

27.500

-/- 162.500

200.000

200.000

477.800

450.300

De loonkosten en piketkosten (door allocatie) zijn lager dan begroot.

10.100

162.500

27.500
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Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Begroting 2011

€ 1.303.666,--

Afname kosten

€

Exploitatie 2011

€ 1.253.712,--

49.954,-Voordeel

GHOR Drenthe heeft nog geen overeenstemming kunnen bereiken met de directie van UMCG

ambulancezorg Drenthe over het instellen van een 2e piket Officier van Dienst Geneeskundig in de

50.000

Nadeel

regio Drenthe.

In 2011 zijn er geen informatiemanagers aangesteld.

Dit betekent dat er geen beschikbaarheidsvergoedingen is uitgegeven. De hiervoor 2011 beschikbaar
gestelde bedragen van totaal € 28.500,-- zijn om die reden niet besteed.

Eind 2010 is één van de medewerkers van de GHOR korter gaan werken. Het betreft 0,2 fte. De

werkzaamheden lieten en laten dat toe. Mede om die reden is bij het opstellen van de begroting
2012 deze formatie ingeleverd. In 2011 is derhalve ongeveer € 10.000,-- minder uitgegeven dan
aanvankelijk begroot.

De effecten van het programma Cycloon worden in Noord Nederland steeds meer merkbaar. Zo zijn
de facilitaire kosten voor de training 1e ambulance en de kosten voor (bij)scholing medewerkers

psychosociale hulpverlening in 2011 grotendeels gesubsidieerd uit de stimuleringsgelden van het
ministerie van VWS. Voor de GHOR leverde dat een besparing op van ongeveer € 15.000,--.

Omdat er in 2011 naar verhouding veel onderhoud moest worden gepleegd aan het materieel van de
geneeskundige combinatie is het hiervoor geraamde budget met ongeveer € 4.000,-- overschreden.
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Dienstverleningsovereenkomsten
Begroting 2011

€ 330.440,--

Afname kosten

€

Exploitatie 2011

€ 349.509,--

19.069,-Voordeel

In de begroting was een bijdrage van € 33.100,-- van de reserve van het project C2000 geraamd,
ter dekking van de personele lasten. Gezien het positief resultaat was deze onttrekking niet

noodzakelijk. Dit leidt tot een inkomstenderving. Daarnaast heeft er een afwikkeling van het

voorgaande dienstjaren plaatsgevonden van € 14.000,--. Per saldo betekent dat nog een voordeel
van € 19.100,--.

19.100

Nadeel

Bedrijfsvoering
Begroting 2011

€ 2.629.770,--

Afname kosten

€ 399.979 ,--

Exploitatie 2011

€ 2.229.791,--

Voordeel

400.000

In het onderstaand overzicht worden de belangrijkste elementen vermeld,
die tot de kostenafname hebben geleid.
Personeelslasten

Overige personeelslasten

53.400

-/- 61.300

FPU uitkeringen

-/- 117.400

Huisvesting

-/- 58.800

Overheadslasten
Programmakosten

Budget kwaliteitsverbetering/rijksbijdrage
Projectkosten

Totaal			

20.700
22.200

568.200

-/- 27.000
400.000

Personeel

Door vacatures niet direct te vervullen en een afwikkeling van voorgaande dienstjaren is er
budgetruimte ontstaan.
Overige personeel

Door hogere reiskosten en het inhuren van een personeelsadviseur zijn de overige
personeelslasten gestegen.
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FLO/FPU uitkeringen

De FLO/FPU kosten zijn gestegen, omdat acht i.p.v. zeven voormalige personeelsleden met de FLO/
FPU zijn gegaan en er voor één persoon een wachtgeldverplichting is betaald.

In 2005 heeft het Algemeen Bestuur RBD besloten dat de extra FLO/FPU verplichtingen van de

voormalige directeur en de pensioenverplichtingen van vervroegd uittredende personeelsleden

in principe uit de onderuitputting exploitatie moeten worden gedekt. Deze extra personeelslasten
mochten niet tot verhoging van de begroting leiden. Vandaar dat in de begroting een onttrekking
is geraamd van de reserve C2000. De reserve is destijds gevormd, om voor enkele jaren eventuele
landelijke beheerskosten op te vangen. De accountant ging destijds akkoord onder voorwaarde,

dat de resreve C2000 ook aangewend mocht worden voor dekking van de extra personeelslasten,
wanneer de onderuitputting niet toereikend is.

Door het positief resultaat ontbreekt nu de noodzaak tot een onttrekking aan de reserve.
Overhead

De organisatiekosten zijn lager, omdat de renteopbrengsten hoger zijn dan geraamd.
Huisvesting

De lastenuitzetting betreft de kosten van de tijdelijke kantoorunits.
Programmakosten

In de programmakosten zijn de lasten van de BTW verantwoord. Met ingang van 2011 mag de

BTW op de kosten van de sectoren GHOR, Multidisciplinaire voorbereiding en Meldkamer niet

verrekend worden, alleen nog de BTW op de brandweertaken en een deel van de overheadkosten,
die gerelateerd is aan de brandweertaken.

Nadeel

Voordeel

Nadeel

De HVD mag het bedrag aan BTW boven het bedrag dat in de begroting is opgenomen
via een aparte nota verrekenen.
De BTW over 2010 bedraagt
6% BTW

300

19% over exploitatielasten

204.700

205.000

Bijdrage gemeenten

156.300
48.700

Begroot

90.400

Voordeel t.o.v. begroting

41.700

Het programmabudget van communicatie is overschreden met € 19.600,-- door

voorlichtingsactiviteiten voor de brandweer en activiteiten in het kader van sociale media.
Budget kwaliteitsverbetering/rijksbijdrage

In de begroting is een budget beschikbaar van

1.502.300

In de Algemene Bestuursvergadering van 26 oktober en 14 december 2011

is besloten een bedrag van € 462.000,-- voor het verbeteren van de crisisorganisatie,
netcentrisch werken en de GHOR beschikbaar te stellen.
subtotaal

-/- 462.000
1.040.300

Daarnaast is besloten in de oktober en december vergaderingen budgetten
beschikbaar te stellen voor

- Projectleider regionalisering

263.100

- Onderzoek inrichting HRM en ICT Systemen

151.000

- Kwartiermaker ondersteuningsorganisatie 2014

Restant-budget dat ten gunste van de exploitatie komt
Projecten

58.000
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-/- 472.100
568.200

Kosten voor een benchmark

15.200

Totaal

27.000

Kosten begeleiding van het Nieuwe Werken

11.800

Rijksbijdrage
Begroting 2011

€ 4.060.000,--

Toename baten

€

Exploitatie 2011

€

4.838.917,--

778.917,-Voordeel

De rijksbijdrage bevat structurele en incidentele componenten, te weten:
Begroting

Nadeel

4.060.000

Structureel

Compensatie voor het vervallen van de

BTW op de kosten van Crisisbestrijding,
Meldkamer en GHOR

448.300

De 1,5 % korting op de rijksbijdrage als
Bezuinigingstaakstelling

-/- 67.800

Korting in bijdrage aan de VNG

-/- 20.900

Prijscompensatie 2011

19.300

Subtotaal

378.900

378.900

100.000

100.000

300.000

300.000

4.438.900

Incidenteel

In december 2011 heeft de Minister van Veiligheid

en Justitie een incidentele bijdrage toegekend van

Als tegemoetkoming voor de energie die in het proces van kwaliteitsverbetering
is gestoken, is nog een incidentele bijdrage toegekend van
Totaal

4.838.900
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In 2011 hebben er twee begrotingswijzingen plaats gevonden.

2e interne begrotingswijziging 2011

1e begrotingswijziging 2011

In de begroting is een budget beschikbaar van € 1.502.300,--. In de

Bij de vaststelling van de begroting voor 2011 is besloten, dat de
voorziene onderuitputting inzake de Meldkamer Noord Neder

Budget kwaliteitsverbetering/rijksbijdrage

Algemene Bestuursvergadering van 29 juni 2011 is besloten een

bedrag van € 462.000,-- voor het verbeteren van de crisisorgani

land en de nieuwe huisvesting Groene dijk de gemeentelijke bij

satie, netcentrisch werken en de GHOR beschikbaar te stellen.

getten voor de MkNN en nieuwe huisvesting waren begroot op

ten om budgetten beschikbaar te stellen voor de projectleider

drage middels een begrotingswijziging verlaagd wordt. De bud
respectievelijk € 318.400,-- en € 120.000,--.

Het gebouw voor de Meldkamer Noord Nederland is per 1 april

2011 opgeleverd en is in november 2011 operationeel geworden.
Vanaf 1 april is de apparatuur geplaatst en zijn de infra-voorzie
ningen aangebracht. In de periode april-november is er ook getest
en geoefend. Dit betekent dat over die periode dubbele exploita

tielasten zijn ontstaan. Deze worden begroot op € 164.400,--.

Per saldo wordt de totale onderputting begroot op € 274.000,-- 
(€ 154.400,-- + € 120.000,--)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is vastgesteld op € 8,08
De onderuitputting is per inwoner (274.000/489981)
Nieuwe gemeentelijke bijdrage per inwoner

-/- € 0,56
€ 7,52

Daarnaast is in de vergaderingen in oktober en december beslo

regionalisering ( € 263.100,--), de kwartiermaker ondersteunings

organisatie 2014 ( € 58.000,--) en voor het onderzoek naar de in
richting van HRM- en ICT-systemen ( € 151.000,--). Cijfermatig is

dit een toelichting bij de toelichting op het exploitatieresultaat.

De loonkosten voor de Regionale Regeling Operationele Leiding

(RROL) zijn overgeboekt naar een afzonderlijk budget. De kosten

voor de RROL waren niet begroot.
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3
Financiële positie
Het jaar 2011 is in financieel opzicht goed verlopen. De reserves

3.3

nen de grenzen van de begroting gebleven. De rijksbijdrage is dit

Uit het oogpunt van rechtmatigheid is sinds 2009 een financiële- 

van de brandweer. In 2010 is de Hulpverleningsdienst Drenthe

wet) van toepassing. Onderdeel hiervan is het normatief kader

hoefden niet te worden aangewend. De extra uitgaven zijn bin
jaar ingezet voor de kwaliteitsverbetering en de regionalisering
vanuit een min-nul naar nul gekomen. In 2011 lag de focus op het

op orde brengen van de bedrijfsvoering. Ook in noordelijk ver
band zijn resultaten geboekt. De nieuwbouw van de Meldkamer

Noord Nederland is binnen de begroting gebleven. Door goede
samenwerking kon ook de voorlopige liquide ondersteuning

Brandweer Opleiding Noord tot stand komen. Er zijn financiële
aangelegenheden waarbij gebruik gemaakt kan worden van el

Rechtmatigheid

en controleverordening (ex. Artikel 212 en 213 van de Gemeente

rechtmatigheid controle. Besluitvorming hierover heeft plaatsge
vonden in het Algemeen Bestuur van 17 december 2008.

De financieringsstructuur kan als volgt worden weergegeven
(in € 1.000,--):

kaars deskundigheid. In de notitie over financiële uitgangspun

Beschikbare middelen:

werpbegroting 2013 vastgesteld.

- resultaat boekjaar

ten van 14 december 2011 zijn de financiële kaders voor de ont

3.1

Weerstandsvermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves vormen in
principe het weerstandsvermogen. Deze reserves zijn gevormd

ten behoeve van mogelijke financiële risico’s. Het tijdstip van

ontstaan van de risico’s is altijd onbekend. Daarnaast zijn er re

serves waarvan de bestemming concreet is aangegeven.
3.2

31 december 2011 31 december 2010

- algemene reserve

681

899

681

958

- bestemmingsreserves

2.203

2.005

		

4.242

4.122

- langlopende schulden

459
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Waarvan vastgelegd op lange termijn in:
- vaste activa

Beschikbaar voor de financiering
van de vlottende middelen

478

-/- 1.216

-/- 1.072

3.026

3.050

Financiering

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO)

dient de Hulpverleningsdienst Drenthe jaarlijks verantwoording

af te leggen in de jaarrekening over het gevoerde beleid betref

fende de treasuryfunctie. In de Algemene Bestuursvergadering
van 17 december 2008 is het treasurystatuut gemeenschappelijke

Te weten:

- vorderingen

- liquide middelen

- vlottende activa

- kortlopende schulden

1.185

1.174

3.750

3.674

4.935

4.853

-/- 1.909

-/- 1.803

regeling Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld.

		

De HVD heeft nog drie langlopende BNG-leningen. Voor twee le

De financiële positie is positief. Op korte termijn zal de HVD geen

tepercentage plaatsgevonden. Renteaanpassing voor de derde le

voldoen.

ningen heeft enkele jaren geleden een aanpassing van het ren

ning is niet mogelijk. Het wegzetten van gelden vindt plaats door

obligaties en door gebruikmaking van deposito’s. In het beleggen
in obligaties wordt een terughoudend beleid gevoerd. Zeker nu in

deze roerige financiële markten.

3.026

5

3.050

moeite hebben om aan haar financiële verplichtingen te kunnen

In 2013 dient de HVD rekening te houden met de betaling van de
financiële verplichtingen voortvloeiend uit de nieuwe gezamen

lijke huisvesting GGD/HVD en Brandweer Assen. Deze verplich

tingen zullen beslag leggen op de liquide middelen.

3.4

Exploitatie

Lasten

Jaarrekening

2010

Begroting
inclusief

wijzigingen

Jaarrekening
2011

jaar 2011

Multidisciplinaire Veiligheid:
1. Risicobeheersing
2.	Operationele Voorbereiding
Preparatie
Adviezen
Plannen

Regionaal Beleidsplan
Drenthe (artikel 12
ontwerp-WVR)

Informatiemanagement

Programmakosten

21.156

Personeelslasten

59.743

Netcentrisch werken
Programmakosten
(o.a. zelfevaluatie)

Gemeentelijke processen
Bijdrage gemeenten

Beleidsteamsoefeningen
Bijdrage gemeenten

Mensen

Opleiden
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Personeelslasten

Bijdrage voorziening Multi- en

3.747

Personeelslasten

Multidisciplinair oefenen

Totaal Operationele Voorbereiding

50.500

179.000
35.000

83.752

62.382

130.398
36.673
72.238

-83.752

-72.238

-94.624

-94.624

94.624

94.624

84.645

264.500

353.144

103.345

96.199

169.307

103.345

62.700

169.307

124.663

153.536

136.146

159.339

176.663

140.730

347.329

505.863

663.181

93.187

94.233

92.179

Monodisciplinair oefenen

Oefenen

123.691

34.676

-33.499

23.127

4.584

3. Respons
4. Herstel
5. Bedrijfsvoering

Personeelslasten

Bestuursondersteuning
Programmakosten

Voorlichting/risicocommunicatie
Voorlichting/crisiscommunicatie

31.408

39.250

30.242

7.800

36.872

16.961

62.778

Bijdrage voorziening Multi- en

-16.750

Mono-disciplinaire oefenen
Totaal Bedrijfsvoering
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid

9.048

11.970

195.173

162.653

151.352

542.502

666.515

814.533

Lasten

Jaarrekening

2010

Begroting
inclusief

wijzigingen

Jaarrekening
2011

jaar 2011

Regionaal Bureau Brandweer

1. Risicobeheersing
Proactie

Adviezen
Plannen

Preventie

Adviezen

Borging veiligheid bij

Personeelslasten

Beleidvoorbereiding

Programmakosten

grote evenementen

Uitvoering BRZO

Voorlichtingsproject Smokey
Voorlichtingshaakarmbak

Voorlichtingsproject brandveilig
instellingen

Dekkingskaart

277.660
17.958

15.080

288.178
15.000

20.000

30.515

20.715

286.649

19.242
4.373
5.000
12.203

Provinciale bijdrage inzake

-23.600

-8.000

-12.866

Totaal Risicobeheersing

338.328

315.178

314.601

fysieke veiligheid

2.	Operationele Voorbereiding
Preparatie
Adviezen
Plannen

Logistiek en
techniek

51
Operationele plannen

Rijks-, regionaal en lokaal
materieel/materiaal

Personeelslasten

Personeelslasten

Exploitatie voertuigen

Gevaarlijke stoffen

Verbindingen

Mensen

Opleiden

Personeelslasten

Afwikkeling voorgaande

160.802

111.868

150.655

362.175

322.325

308.326

805

22.644

2.304

427.964

409.560

31.933

56.320

45.980
19.004

50.200
14.391

dienstjaren

Programmakosten

-31.933

39.010

vernieuwing opleidingen
Administratiekosten

13.259

Storting in reserve “Het Nieuwe

45.266

Leren”

Totaal Operationele Voorbereiding

376.128

-97.535

Bijdrage NVBR inzake

Monodisciplinair oefenen

18.568

199

ESF bijdrage trajecten 3 en 4

Personeelslasten

46.930

31.933

56.320

-31.734

312.691

264.732

282.138

266.588

202.268

230.091

579.279

467.000

512.229

1.199.977

1.044.748

1.007.278

Lasten

Jaarrekening

2010

Begroting
inclusief

wijzigingen

Jaarrekening
2011

jaar 2011

3. Respons

Repressie

Crisisbestrijding Melding en alarmering
(MKD)

Brandweeralarmcentrale Drenthe:
Personeelslasten

Administratiekosten

Huisvesting

Verbindingsnetten

Overige kosten

Exploitatiekosten C2000

Meldkamer Drenthe
Meldkamer Noord Nederland:
Exploitatielasten MkNN

Frictiekosten

Projectkosten

Personele projectkosten

Bijdrage voorziening MkNN

586.354

560.511

658

7.475

18.106

27.347

12.652

72.099

36.987

-8.564

723.004

648.740

601.190

156.431

135.169

117.997

88.895

236.864

4.390

29.220

170.186

3.768

84.113

-84.113

Personeelslasten

Advieskosten

Openbaar Meldkamersysteem

managementorganen)

Totaal Brandweeralarmcentrale

Regionale Regeling

Personeelslasten

(RROL)

Overige personeelslasten

(bemensing crisis

Operationale Leiding

Piketregeling

Oefeningen OvD (300 series)

HVD-bijdrage in de gemeentelijke

236.864

533.168

-266.397

-180.295

-225.575
23.932

-266.397

-180.295

-201.643

901.339

840.478

1.050.712

120.693

109.826

33.903

63.695

95.233

93.400

200.000

Bijdragen van de gemeenten in de

19.627

83.848

96.380

200.000
-162.454

HVD-kosten van de RROL

Totaal Respons

101.113
1.969

kosten van de RROL

Totaal RROL

-60.000

288.301

Communicatie

Exploitatie voertuigen

65.054

186.015

72.224

Mirgatie vergoeding en -kosten
Leiding & coördinatie

115.795

146.819

-19.019

Rode Werkgeverschap

centrale

7.412

3.768

26.280

Doorbelaste personeelslasten

Bijdrage OMS t.b.v. brandweer

12.800

41.397

Rode werkgeverschap Personeel:
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585.774

129.136

477.788

450.309

1.030.475

1.318.266

1.501.021

Lasten

Jaarrekening

2010

Adviezen

inclusief

wijzigingen

Jaarrekening
2011

jaar 2011

4. Herstel
Nazorg

Begroting

Evalueren en leren

5. Bedrijfsvoering

Personeeslasten

63.439
18.391

53.599

Totaal Herstel

81.830

53.599

62.236

Personeelslasten

118.958

80.270

73.219

Verbeteren leervermogen

Beleidsplan

Natte en warme RI&E

Brandweerdistrict N-M Drenthe

Totaal Bedrijfsvoering
Totaal Regionaal Bureau

32.647
59.218

62.236

18.000

32.500

243.322

80.270

91.219

2.893.932

2.812.061

2.976.355
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Lasten

Jaarrekening

2010

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Personeelslasten

Algemene kosten

Kosten VTO

Contributies raad RGF
Overheadkosten GGD

Opleiden/oefenen/trainen

Informatiemanagement/informatiemanagers GHOR
Crisismanagement (24 uur inzetbaarheid
Rente rekening-courant GHOR
Totaal GHOR
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Begroting
inclusief

wijzigingen

Jaar-rekening
2011

jaar 2011

697.421
93.065

143.004
151.510

196.299

700.568

695.351

11.416

13.413

35.700
50.425

143.004

136.437
6.000

39.062
47.180

143.004
119.290

-19.561

-10.000

230.117

204.434

1.261.738

1.303.667

1.253.712

-8.022
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Lasten

Jaarrekening

2010

Dienstverleningsovereenkomsten
Assen

88.449

88.448

88.448

Hulpverleningsvervoertuig HV I

19.786

19.786

19.786

1.628

1.628

1.628

Financiele vergoeding taken en overhead

2.933

245.142

184.446

-211.155

-263.892

-184.446

-9.097

-43.426

-31.488

Personeelslasten

91.524

101.927

105.422

Hulpverleningsvervoertuig HV I

18.736

19.786

19.111

Overhead personeel

Financiele vergoeding taken en overhead

Personeelslasten
Reiskosten

Overige personeelslasten

Personeelslasten

Financiele vergoeding taken en overhead

Hulpverleningsvervoertuig HV I
Bijdragen Hoogeveen

Bijdragen Hoogeveen inz. T. Belt

15.172

2.777
1.541

-24.676

16.022
2.933
1.628

-31.488

15.476
2.833

1.572

129.750

142.296

144.414

3.176

30.805

48.154

-30.805

-49.537

-1.862

0

1

132.192

141.908

132.063

-5.038

15.865

19.786

-26.994

16.022
19.786

-53.460

Afwikkeling voorgaande dienstjaren

Midden Drenthe

2.933

202.058

Personeelslasten

Bijdrage GGD t.b.v. GHOR

Meppel

16.023

128.818

Uitrusting ROGS

Hoogeveen

2.933

16.021

128.816

Materieel ROGS
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16.022

128.818

Bijdrage Borger-Odoorn

GHOR

2011

Personeelslasten

Uitrusting ROGS

Emmen

inclusief

wijzigingen

Jaarrekening

jaar 2011

Materieel ROGS

Borger-Odoorn

Begroting

1.384

16.230

20.043

-20.340

-1.488

-19.786
140.849

124.256

Personeelslasten

53.378

54.454

Bijdrage Meppel

-52.158

-54.454

-52.623

14.996

14.548

14.382

325.765

312.307

299.447

-327.746

-312.307

-299.447

-7.684

-31.155

-25.484

Hulpverleningsvoertuig HV I

Personeelslasten

Overhead personeel

Bijdrage Midden Drenthe

Bijdrage Midden Drenthe piket

13.776

-5.703

14.548

-31.155

126.722
52.912

14.093

-25.484

Lasten

Jaarrekening

2010

Brandweer

Personeelslasten

Opleidingen Noord Bijdrage BON

Meldkamer
Drenthe

Tynaarlo

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Personeelslasten

Bijdrage Meldkamer Drenthe

Personeelslasten

Bijdrage Tynaarlo

31.638

Begroting
inclusief

wijzigingen
jaar 2011

-36.888

Jaarrekening
2011

31.736

-36.907

-5.250

0

-5.171

12.132

13.559

13.417

-12.132

-13.559

-11.196

0

0

2.221

99.569

97.885

99.205

-98.980

-102.780

-104.111

589

-4.895

-4.906

391.109

330.440

349.509
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Lasten

Bedrijfsvoering

Personeel

Jaarrekening

2010

inclusief

wijzigingen

development

ARBO dienst

6.484

14.251

11.475

Overige personeelslasten

235.949

199.990

259.409

Totaal Personeel

465.311

270.229

444.023

Personeelslasten

Reorganisatiekosten en integratie

Informatie

Personeelslasten

Adviezen

28.917

193.961

31.341

24.647

30.979

56.547

60.352

Totaal Informatie

70.285

56.547

65.022

335.612

439.907

379.554

-89.649

-62.536

-119.214

Personeelslasten

Algemene kosten

186.619

145.286

Regionaliasering

Onderzoek Berenschot

Projectleider en secretariaat

Kwartiermaker ondersteunings
HRM/ICT

Nieuwe werken

4.670

144.131

15.250

263.100

263.100

150.960

150.960

58.000

organisatie 2014

58.000

11.793

Totaal Organisatie

432.583

994.718

903.575

Begroting en jaarverslag

Personeelslasten

39.640

24.644

31.011

Planning en control

Personeelslasten

84.936

83.676

85.294

45.843

90.400

48.529

en -rekening

Kwaliteit
Financieel beleid

Programmakosten

BTW

Personeellasten

Programmakosten

Budget kwaliteitverbetering

2.050

82.864

13.208

i.v.m. hogere Rijksbijdrage
Totaal Financien

67.670

568.237

2.056

73.079
2.359

268.541

834.627

242.328

Personeellasten

54.836

61.668

58.266

Kapitaallasten automatisering

33.361

75.428

75.888

Automatisering beheer

Totaal Automatisering
Communicatie

142.016

39.306

Rente
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31.123

Programmakosten

Projecten:

Automatisering

2011

Regionaal management

Personeelszorg

Financiën

Jaarrekening

jaar 2011

ARBO/RI&E

Organisatie

Begroting

Personeelslasten

Programmakosten
Totaal Communicatie

83.143

82.000

171.340

219.096

251.283

118.141

133.683

127.061

128.951

148.908

159.067

10.810

15.225

117.129

32.006

Lasten

Huisvesting

Jaarrekening

2010

Kantoren m2

76.470

Kapitaallasten

45.810

Begroting
inclusief

wijzigingen
jaar 2011

Jaarrekening
2011

105.645

104.223

170.445

105.645

164.439

Totaal Bedrijfsvoering

1.707.457

2.629.770

2.229.737

Totale exploitatiekosten

6.796.737

7.741.452

7.623.845

Units

Totaal Huisvesting

Rijksbijdrage

48.165

60.216

Gemeentelijke bijdrage

3.956.870

3.798.025

4.060.000

4.838.917

Totaal inkomsten

7.754.895

7.742.452

8.523.100

Positief resultaat

-958.158

0

-899.255

3.682.452

3.684.183
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4
Balans per 31 december 2011
Activa

31 december

Vaste activa

2011

Materiële vaste activa

496.587

Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

Voorraden

31 december
2010

367.624

719.152

704.109

1 215.739

1 071.733

1 185.935

3 750.279
4 936.214

1 174.709

3 673.740

5.362

4 853.811

Passiva
Vaste passiva

6 151.953

5 925.544

Toelichting op de balans per 31 december 2011
De exploitatie- en balanscijfers 2011 van de Geneeskundige Hulp
verleningsorganisatie in de Regio Drenthe maken onderdeel uit

van de Hulpverleningsdienst Drenthe.
Waarderingsgrondslagen.

Daarbij zijn de richtlijnen van het BBV gevolgd.
Balansposten

Materiële vaste activa

2011

Eigen vermogen:

Algemene reserve

Resultaat boekjaar

Bestemmingsreserves

681.135

899.255

Sub-totaal
Vlottende passiva

Totaal

3 644.285

459.387

477.697

4 242.999

4 121.982

1 908.954

1 803.562

6 151.953

5 925.544

Algemene reserve

De waardering van de algemene reserve mag maximaal 10% van

de begrotingsomvang bedragen. De post Algemene reserve is om

financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast kan de
reserve dienen als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die

niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspec
tief.

Bestemmingsreserves

Voor de waardering van de bestemmingsreserves wordt verwe

zen naar de toelichting op de balans. De reserves zijn deels geba

de verwachte economische levensduur. Kleine aanschaffingen

Overige posten

gebracht.

Financiële vaste activa

De leningen u/g worden gewaardeerd op basis van nominale

waarde.

De obligatiefondsen worden gewaardeerd op basis van de aan

schafwaarde of lagere marktwaarde. Indien de fondsen op lagere

waarde worden gewaardeerd, is de mutatie hiervan opgenomen
onder de post dividend obligaties.

681.135

958.160

3 783.612

seerd op verwachte (geschatte) kosten.

worden in het jaar van aankoop direct ten laste van het resultaat

2010

2 004.990

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrij

gingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op

31 december

2 203.222

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Totaal

31 december

Alle overige posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De Stichting Bosbrandbestrijding is begin 2011 opgeheven. De

taken vanuit deze stichting worden overgedragen aan de Veilig

heidsregio Drenthe. Daarnaast gaat ook het financiële saldo over
naar de Veiligheidsregio Drenthe met ingang van 1 januari 2011.
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Staat van baten en lasten

BTW Compensatiefonds

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze be

fers zijn exclusief BTW. Met ingang van 2003 is het BTW-compen

Algemeen

trekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover

zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en moge

lijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het

verslagjaar worden opgenomen in de jaarrekening.

Activa
Wijziging toelichting balans

De, in de staat van baten en lasten, opgenomen vergelijkende cij
satiefonds van toepassing.

De Wet veiligheidsregio’s is per 1 oktober 2010 van kracht ge

worden. Dit betekent, dat het BTW regiem verandert. De BTW op

brandweertaken mag alleen nog verrekend worden bij het BTW
compensatiefonds.

Materiële vaste activa

Materieel

Boekwaarde per 1-1-2011

Investeringen

Desinvesteringen
Afschrijvingen

221.994
54.566

Overige

inventaris

RROL

145.633
49.150

227.253

260.618

194.783

227.253

202.323

117.435

176.832

459.228

376.942

-/- 15.942
58.295

Boekwaarde van de activa per 31-12-2011

77.348

50.421

Totaal
367.627

330.969

-/- 15.942

682.654
186.064

496.590

Aanschafwaarde van activa
per 1-1-2011

Investeringen

Desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde van de activa per 31-12-2011
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Financiële vaste activa

54.566

49.150

227.253

497.852

426.092

227.253

202.323

117.435

176.832

-/- 15.942

295.529

308.657

50.421

836.170

330.969

-/- 15.942

1 151.197
654.607

496.590

De financiële activa betreffen leningen aan het personeel en obligatiefondsen.
De rentepercentages variëren van 4V tot 7D/i %.

Ter dekking van deze leningen is recht van eerste hypotheek verstrekt. De financiële vaste activa zijn

opgenomen tegen nominale waarde.

Een overzicht van het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen in onderstaande opstelling.

Boekwaarde1-1-2011

Verstrekte lening BON
Aflossing

Boekwaarde per 31-12-2011

Leningen u/g

34.625

112.373

Obligatiefonds

669.484

Totaal

704.109
112.373

-/- 12.476

-/- 84.854

-/- 97.330

134.522

584.630

719.152

In 2005 is ingestemd met de aankoop van obligaties. Dit om hogere renteopbrengsten te behalen dan de

rentevergoeding op de rekening-courant. Het beleid daarbij was om minimaal de nominale waarde van

de obligatie op het einde van de looptijd uitbetaald te krijgen en de renteopbrengsten waren variabel.
Daarnaast voldoen de obligaties aan de wet FiDO.

In onderstaand overzicht ziet u de mutaties die hebben plaatsgevonden.
Obligatiefondsen:
Bank Nederlandse gemeenten
Belgie coupon

Bank Nederlandse gemeenten
Totale waarde per 31-12-2011
Afgelost in

Var. Fortis banque (2010)

Nederlandse Waterschapsbank (2010)

Var SNS bank Nederland (2010)

Bayerische Landesbank (2011)

Aankoopwaarde
96.480

Eindwaarde

100.000

Koerswaarde

99.430

311.200

400.000

384.956

508.880

600.000

584.630

101.200

121.161

100.000

120.000

100.244

Afgelost

95.580

100.000

Afgelost

98.520

100.000

Afgelost

121.340

120.000

Afgelost

Bij alle obligaties is de garantie ingebouwd, dat de eindwaarden volledig zullen worden uitbetaald. Per jaar

zal een bijschrijving van koerswaarde tot eindwaarde plaatsvinden. Aan renteopbrengsten zijn in, 2007,
2008, 2009, 2010 en 2011 respectievelijk € 26.623,--, € 29.236,--, € 26.541,--, € 18.175,-- en € 11.843,-- ontvangen.

Vlottende Activa
Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig, rekening houdend met

mogelijke oninbaarheid. De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31 december
Vorderingen op overheden

Rekening courant niet financiële instelling (GHOR)
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal

2011

518.666

De specificatie hiervoor is als volgt:
Kas

2010

672.818

555.512

488.285

1 185.934

1 174.709

111.756

31 december

Liquide middelen

31 januari

2011

.44

13.606

31 januari
2010

.176

Bank Nederlandse Gemeente

1 904.881

2 088.525

Loyaal rekening ABN AMRO*

1 815.140

1 572.610

Deposito ABN-AMRO

ABN-AMRO bestuur rekening
ABN-AMRO algemeen
Totaal

12.302
17.912

3 750.279

.75

12.354

3 673.740

* De gelden op de deposito en de loyaalrekening zijn belegd op vervaldatum tegen 2,1 %.

Voor het beleggen in disposito is gekozen, omdat de liquide middelen beschikbaar moeten blijven voor

financiering van de nieuwe huisvesting HVD. Beleggingen in obligaties met een hoger rentepercentage

zijn pas interessant, wanneer deze een looptijd hebben van minimaal drie jaar. 2011 was ook geen gunstig
beleggingsklimaat, gezien de financieel onzekere situaties van banken en landen.
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Passiva
Reserves en Voorzieningen
Stand per

Algemene reserve
Totaal

1 januari

Toevoegingen

681.135

Kapitaal-

onttrekkingen

Overige

onttrekkingen

Stand per

31 december

681.135

De algemene reserve is gevormd voor financiële risico’s, waarvan het tijdstip van ontstaan niet direct

bekend is. Daarnaast kan deze reserve dienen als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet
zijn opgenomen in de begroting en/of het meerjarenperspectief.

Bestemming

exploitatieresultaat

Het verloop van de rekening is als volgt:
31 december
2011

Stand per 1 januari

958.160

Exploitatieresultaat boekjaar

899.255

Verdeling positief resultaat

2010

958.160

1 857.415

958.160

899.255

958.160

-/- 958.160

Stand per 31 december

31 januari

Bestemming van het positief resultaat

Uit landelijk onderzoek van Cebeon blijkt dat regio’s die al geregionaliseerd zijn veel project- en fric
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tiekosten maken. Met het toekennen van de budgetten voor de kosten van de projectleider en voorbe

reidingskosten voor HRM/ICT systemen is in principe uitgesproken het positief resultaat te bestem

men voor de regionaliseringskosten. De extra rijksbijdrage van € 400.000,-- dient opgevat te worden
als een compensatie voor de te maken kosten van regionalisering.

Bestemmingsreserves:
a. Meldkamer Noord Nederland

b. Brandweer in Drenthe vernieuwt

c. Mono- en Multidisciplinair oefenen

d. Project C2000

e. BON nieuw leren
f. GNK/GHOR

g. Opleiden en oefenen GHOR

h. Centralist meldkamer GHOR

i.
j.

Evenementen GHOR
Bosbrandbestrijding

Stand per
1 januari

216.562

Kapitaal-

onttrekkingen

332.646
718.918
96.405

40.000

Overige

onttrekkingen
25.000

420.459

216.562

307.646

420.459

40.000

100.000
35.000

117.499

18.034

78.500

2 004.990

31 december

141.671

35.000

45.000

Stand per

718.918

45.266

100.000

k. Bluswatervoorziening
Totaal

Toevoegingen

241.265

0

43.034

45.000
99.465

78.500

2 203.221

a.

Meldkamer Noord Nederland

Voor het onderzoek naar een noordelijke gemeenschappelijke
meldkamer is een stuurgroep en zijn project- en klankbordgroe

pen ingesteld. Daarnaast is een projectbegroting over de periode
2006 tot 2009 opgesteld. Het aandeel van de HVD is berekend op

€ 290.000,--.

Voor deelname aan de projectgroepen is 2,5 fte vrijgesteld.

Daarnaast wordt de reserve gebruikt als financiële dekking voor

frictiekosten van de huidige drie meldkamers.

Het saldo van de reserve is niet toereikend om de kosten van de

De ESF-gelden zijn geoormerkte gelden voor onderwijsvernieu

wing van de brandweeropleidingen en -oefeningen. Gelet hierop
heeft de BON een verbeteringsplan voor brandweeropleidingen

vastgesteld. Besloten is daarin een bijdrage te verstrekken van
€ 83.300,--.

Voor de 2e tranche is een ESF-bijdrage ontvangen van € 145.800.-- 

(2009). Aan administratiekosten is een vergoeding verstrekt van
€ 36.500,--.

drie aspecten te dekken. Om gemeenten niet te belasten met ex

De ESF-bijdrage voor de 3e en 4e tranche bedraagt € 97.500,--.

Meldkamer Noord Nederland zoveel mogelijk direct ten laste van

gen, ad. € 39.300,--, beschikbaar gesteld aan de NVBR en er is een

tiekosten in de personele lasten zullen ontstaan.

betaald aan de BON. Per saldo is € 45.300,--  toegevoegd aan de

tra bijdragen, is besloten de jaarlijkse exploitatiekosten van de

de exploitatie te brengen. De verwachting is dat in 2012 nog fric

b.

‘Brandweer in Drenthe vernieuwt’

De processen van ‘Veiligheidsregio’ en ‘Brandweer in Drenthe
vernieuwt’ lopen parallel. Dit veranderingsproces leidt er toe, dat

Hiervan is overeenkomstig de afspraken 40% voor lerend vermo

vergoeding ad. € 12.900,--  voor administratieve ondersteuning
reserve “Bon nieuw leren”.
f.

Geneeskundige combinatie t.b.v. de GHOR

De geneeskundige combinatie zal onder verantwoordelijkheid

de bestemming van deze reserve verbreed is. Doel van de reserve

van de veiligheidsregio komen. De financiering van deze over

verhoging van brandweerzorg te stimuleren. Er is € 25.000,-- ont

gereserveerd voor de geneeskundige combinatie.

c.

De reserve is gevormd uit rijksbijdragen om extra uitgaven ten

is om het verbeteringsproces voor samenwerking en kwaliteits
trokken t.b.v. de ontwikkelingen in Zuid-West Drenthe.

Doeluitkering Mono- en Multidisciplinair Oefenen

De reserve is gevormd om een weerstandsvermogen op te bou

wen voor eenmalige kosten voor oefeningen van mono- en mul

gang is nog niet geregeld. In afwachting hiervan is € 40.000,-- 

g.

Opleiden en oefenen t.b.v. GHOR

behoeve van mono- en multidisciplinair oefenen te dekken. Bij

voorbeeld een grote compagnieoefening van één keer in de vier

tidisciplinair oefenen en bij daadwerkelijk operationeel optreden

jaar.

Daarnaast wordt de reserve aangewend ter dekking van de kos

bijdrage te voorkomen.Daarbij komt dat er financiële middelen

bij grote incidenten.

ten van bestuurlijke ondersteuning voor drie jaar.
d.

Project C2000

De reserve heeft een tweeledig karakter, te weten:

1) In de projectopzet, die door het Algemeen Bestuur op 28 no

voorhanden zijn om een kwaliteitsimpuls te kunnen betalen,

mocht dat noodzakelijk zijn.
h.

Centralist meldkamer GHOR

Uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde Veiligheid

vember 2001 is vastgesteld, zijn de personeelskosten van de

(IOOV) kwam naar voren dat het voor de GHOR noodzakelijk is

betreft het brandweeraandeel inzichtelijk gemaakt. De re

oproepbaar is in de Meldkamer Ambulancezorg (MkA) Drenthe

projectleider en het extra ondersteunend personeel voor wat
serve is met name gevormd voor de implementatiekosten en

herplaatsing van personeel.

2) Daarnaast is deze reserve gebruikt als dekkingsmiddel voor
de reorganisatiekosten van voormalig personeel. De HVD

heeft nog langdurige verplichtingen t.o.v. het voormalig per
soneel.

e.

Deze reserve is gewenst om de fluctuaties in de gemeentelijke

BON nieuw leren

Vanuit de landelijke aanvraag van het Europees Sociaal Fonds

(ESF) voor opleidingskosten brandweer is over 2007 een bijdrage
ontvangen van € 97.600,-- (2008). De BON heeft voor administra

tiekosten over de 1e tranche een vergoeding van € 23.100,-- ont

vangen.

dat er’s nachts en in het weekend direct een tweede centralist
(opkomsttijd max. 30 minuten). Inmiddels is dit piket in goed
overleg met de RAV geëffectueerd. Beide organisaties dragen 50%

van de kosten.

Voorts moet de GHOR voor de komende twee jaar – d.w.z. tot de

komst van de gezamenlijke meldkamer Noord Nederland – het

gebruik van de zogenaamde communicator (collectief alarme

ringssysteem met respons) met betrekking tot de meldkamer
ambulancezorg (MKA) Drenthe regelen.
i.

Evenementen GHOR

Bij de GHOR is in 2009 een forse toename geconstateerd van ad

viesaanvragen over evenementen. Om gemeenten volledig van

dienst te kunnen zijn, is binnen het bureau in 2009 voorrang

gegeven aan deze vragen. De verwachting is, dat deze trend nog

doorzet in 2010-2011 en dat het daarna een stabiel beeld gaat ge
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ven. Voor gemeenten wordt steeds duidelijker, dat naast het van

k.

Bluswatervoorziening

zelfsprekende advies van brandweer en politie, ook een advies

In het kader van de bezuinigingstaakstelling is in één Drentse ge

In feite is in de regio Drenthe sprake van een inhaalslag.

zieningen te besparen.

over preventieve geneeskundige hulpverlening noodzakelijk is.

De formatie van de GHOR was onvoldoende om deze taak naar

meente nagedacht over hoe op de kosten van de bluswatervoor

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een onderzoek te verrich

ten naar de reële mogelijkheden tot kostenreductie voor de ge

behoren uit te kunnen blijven voeren. Vooral administratieve on

meenten. De HVD zal het onderzoek verder uitwerken en coör

Om de achterstand enigszins weg te werken heeft het Algemeen

aanwezig om deze taak uit te kunnen uitvoeren. Een externe pro

dersteuning beschikbaar te stellen.

kosten hiervan worden geraamd op € 84.000,--. Het resultaat van

j.

welke wijze de bluswatervoorziening anders georganiseerd kan

dersteuning was daarom noodzakelijk.

Bestuur besloten een bedrag van € 45.000,--  voor personele on

Bosbrandbestrijding

De stichting Bosbrandbestrijding is per 2011 opgeheven. De nog
aanwezige financiële middelen, zijnde € 117.499,--, zijn overge

dragen aan de HVD-Drenthe. Deze financiële middelen zijn als

dineren. Binnen de huidige formatie is geen personele capaciteit

jectleider zal gedurende 1V jaar worden ingehuurd. De project

het project moet zijn dat de gemeenten inzicht krijgen of en op
worden en welke besparingen hiermee structureel gerealiseerd
kunnen worden. In 2011 is gestart met dit onderzoek.

bestemmingsreserve voor natuurbrandbeheersing geoormerkt.

Om de kosten voor alarmeringszenders in de natuurgebieden te
dekken heeft onttrekking van € 18.034,-- plaatsgevonden.

Stand per

Langlopende schulden
BNG leningen

AC-Hoogeveen

Aanloopkosten Meldkamer

Personeel
Totaal
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1 januari

Aflossing

418.640

8.983

Stand per

31 december

--

409.657

2.683

--

42.580

18.265

--

459.432

13.794

6.599

477.697

45.263

Toevoeging

--

7.195

Het uitstaande bedrag aan leningen met een looptijd langer dan 5 jaar is € 452.237,--. Voor nadere bijzon

derheden, wordt verwezen naar de bijlage leningen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31 december
2011

Rentekosten leningen

Overige schulden en overlopende passiva
RROL

Besluiten project regionalisering

6.110

1.001.195
37.546

134.750

Overlopende financiële middelen t.b.v. multidisciplinaire oefeningen

166.862

Totaal

2010

6.110

873.525

472.060

Ontwikkeling vrijwilligheid (landelijk)
Crediteuren

31 december

90.431

756.540

1 908.954

1 803.563

167.388
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Bijlage I: Staat van opgenomen geldleningen
Oorspronkelijk bedrag van de lening

Datum aangaan
van de lening
c.q. voorschot

Lening Meldkamer Drenthe

Besluit tot:

goedkeuring der

lening of voorschot

Jaar van de

Percentage van

aflossing

de rente

77.710

31-12-1992

MKD aanloopkosten

2012

7,625

70.336

23-06-1992

MKD 92/07

2022

6,00

02-05-1992

RBD 94/13/HU

2032

5,35

BON

2012

4

Lening t.b.v. personeel

Afkoopsom brandweerkazerne Hoogeveen
499.158
647.204

Leningen uitgegeven aan Brandweer Opleidingen Noord:
112.000

01-02-2011

Leningen uitgegeven aan het (ex)personeel:
52.185
74

19-03-1984

18.151

01-03-1996

18.151

01-11-1997

57.176
145.663

06-11-1991

LA

2014

6 3/4

LA

2016

4 5/8

GRT

2027

5 3/8

WO

2018

6,50

Restantbedrag

Bedrag van de rente

01-01-2011

bestanddeel

van de lening

of deel

De aflossing of het
aflossingsbestand

Restant

van de lening
op 31-12-2011

Bedrag van rente
en aflossing

13.794

1.052

6.644

7.150

7.696

45.263

2.716

2.683

42.580

5.399

418.640

22.397

8.983

409.657

31.380

477.697

26.165

18.310

459.387

44.475

112.000

373

6.650

207

6.650

2.032

13.458

11

697

2.032

34.625

1.636

12.485

721

112.373

6.857

3.287

9.198

4.008

506

12.952

1.203

12.475

22.150

2.043
14.111
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Bijlage II: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Aanschafwaarde

Materieel

Haakarmbak

1-1-2011

2011

2011

Aanschafwaarde

31-12-2011

6.843

22.155

20% a.w.

29.750

20% a.w.

35.655

10% a.w.

154.990

154.990

10% a.w.

30.806

30.806

55.082

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen

14.150

14.150

Ondersteuningscontainer
Ontsmettingscontainer
Dienstvoertuigen
3 Daily’s

3 VW GOLF

VW TOURAN

VW GOLF LMPO?CAC

Volvo TRUCK Haakarmbak

Polo t.b.v. informatiemanagement

vorm

10% a.w.

55.082

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen Stoffen(gaspakken)

Afschrijvings-

6.843

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen

22.155

26.805

29.750

76.351

26.571

9.820

Opel Zafira

15.942
24.816

7.250

10% a.w.

20% a.w.

26.805 6,67% a.w.

35.655

Dienstvoertuigen RROL

76.351

20% a.w.

10.629

20% a.w.

9.820

24.816

20% a.w.
10% a.w.

20% a.w.

inbreng op basis van ouderdom

7.250 12,5% a.w.

Mercedes Vito

13.650

13.650 12,5% a.w.

Mecedes Vito

47.281

47.281 12,5% a.w.

69.060

69.060 12,5% a.w.

24.659

24.659 12,5% a.w.

Skoda
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Investering Desinvestering

5.000

MDT

5.000 12,5% a.w.

17.118

Volkswagen Multivan
MDT

27.293

Opel Zafira

Volkswagen Golf

15.942

459.227

281.819

146.474

49.150

17.118

20% a.w.

27.293

20% a.w.

15.942 12,5% a.w.

15.942

725.105

OVERIGE INVENTARIS
Verbindingsnetwerk
Computers

Programma Filelinx

Vervanging hardware

31.371

Noodverbinding rampenbestrijding

31.371

48.353
226.198

Rampenbestrijding

195.624

49.150

0

15.300

275.349

15.300

28.861

28.861

Netcentrisch werken

17.700

17.700

10.120

71.980

25% a.w.

48.353 33,3% a.w.

Materiaal C2000
Oefenmateriaal

25% a.w.

10% a.w.
20% a.w

10.120 16,6% a.w

0

0

71.980

25% a.w

Totale afschrijvingen tot en met
31-12-2010

2.736

53.455

Afschrijvingen
2011

Totale afschrijvingen tot en met
31-12-2011

684

3.420

Boekwaarde
31-12-2010

4.107

1.627

55.082

8.490

2.830

11.320

5.660

3.576

1.788

5.364

23.229

13.294

4.431

2.975

17.725

2.975

1.627

8.862

30.483

3.566

34.049

69.746

15.499

85.245

85.245

12.322

6.161

18.483

18.483

2.946

7.856

30.540
10.628
1.964

15.270

982

2.482

3.625

45.811

10.628
2.482

5.172

45.811

31-12-2011

Toegekende

rentelasten 2011

Totale

kapitaallasten

3.423

226

4.431

487

4.918

818

3.793

1.606

440

4.006

69.746

4.688

20.187

12.322

739

6.900

2.830

26.775
21.441

30.540

6.874

92

311

929

1.832

314

910

1.719
3.141

2.717

17.103

1.296

22.334

496

2.978

6.825

6.825

3.625

290

3.915

7.880

39.401

1.891

200

5.200

8.633

60.428

2.762

11.395

6.165

6.165

18.494

986

7.151

237.234

108.716

345.950

206.052

379.155

100.708

46.221

146.929

45.766

48.695

8.059

16.118

24.177

40.294

112.688

70.182

182.870

8.318

1.530

9.848

6.825

5.000

5.000

5.706

5.706

7.880
8.633
4.431

2.157

3.921

28.490

3.625

Boekwaarde

7.843

11.412

4.431

685

7.371

9.771

6.391

22.862

1.092

13.785

638

2.795

20.465

129.181

2.517

48.738

24.177

1.934

18.052

113.510

92.479

5.706

75.888

6.982

5.452

384

1.914

2.157

11.764

546

27.450

1.255

28.861

2.212

4.425

6.636

15.488

11.064

620

5.044

39.860

7.166

39.860

32.120

24.955

1.393

8.558

840

1.681

9.280

8.440

19

9.098

371

840

371

19.607

5.523

371

390

1.211
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Aanschaf-

Investering Desinvestering

waarde

Meldkamer

Mobiel observatiesysteem

2011

1-1-2011

Meubilair units
Meubiliar
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Aanschafwaarde

31-12-2011

28.021
0

Inrichting Kantoor

2011

Afschrijvingsvorm

28.021
0

0

45.810

28.021

45.810 100% a.w.

4.932

4.932 12,5% a.w.

50.742

0

0

50.742

TOTAAL OVERIGE INVENTARIS

348.921

49.150

0

426.092

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

808.148

330.970

15.942

1.151.196

Totale afschrijvingen tot en met
31-12-2010

Afschrijvingen

Totale afschrijvin-

2011

gen tot en met
31-12-2011

28.021
28.021

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

Toegekende

31-12-2011

Totale

rentelasten 2011

kapitaallasten

28.021
0

45.810

28.021

0

0

0

0

45.810

4.932

4.932

50.742

0

50.742

0

0

0

0

231.310

77.348

308.657

145.631

117.435

7.099

84.446

468.544

186.064

654.607

351.682

496.589

27.564

213.627
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Bijlage III: Overzicht salariskosten
Afdeling

Formatieplaatsen

Directeur

0,8

0,8

78.079

Control & Kwaliteit

2,0

2,0

128.708

11,46

11,4

466.484

Brandweerzorg

8,9

8,7

438.787

Risicobeheersing

3,8

3,8

216.612

Multidisciplinaire Veiligheid

6,0

6,4

339.603

Meldkamer

9,3

8,2

333.493

MKNN

1,0

2,8

159.344

RROL

1,6

1,6

102.727

3,5

2,6

138.063

2,0

76.608

Stafafdeling Ondersteuning

Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden:
Borger-Odoorn

Midden Drenthe

Jaarwedde

6,1

6,0

Hoogeveen

0,8

0,8

District Noord en Midden Drenthe

1,0

0,2

GHOR/GGD

1,0

Tynaarlo
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Manjaren

Meppel

BON

Eindtotaal

2,0
1,0

60,2

1,0

0,4

234.441
33.483
42.154
11.703

18.530

1,0

38.346

59,6

2.857.162

Toelagen

Sociale lasten
afdracht

Bruto lasten

Sociale lasten
inhoudingen

Netto lasten

11.450

24.992

114.521

-9.253

105.269

5.349

39.453

173.510

-15.137

158.373

39.480

148.811

654.775

-61.909

592.866

40.181

140.564

619.531

-56.745

562.785

14.476

65.635

296.724

-26.417

270.306

24.750

105.262

469.614

-41.230

428.385

112.851

124.759

571.104

-51.113

519.990

13.625

51.215

224.184

-19.821

204.363

13.483

33.556

149.767

-12.796

136.970

11.656

47.107

196.826

-18.688

178.139

24.841

109.177

-10.607

98.570

13.456

58.201

-5.578

18.468

69.580

7.689

11.211

7.728

2.591

1.731

1.036

4.151

322.489

52.383

17.584

-31.176

-5.467

-1.559

291.313

46.915
52.623

16.025

2.761

12.526

5.857

25.424

53.633

-5.478

-2.377

23.047

329.305

922.978

4.109.445

-375.353

3.734.092

48.154
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Bijlage IV: Bijdragen gemeenten (€)
Gemeenten:

Aa en Hunze
Assen

Borger-Odoorn
Coevorden

Begroot aantal

Gemeentelijke

per 1-1-2008

begroting 2009

inwoners

bijdragen
HVD

25563

206.464

26297

212.392

64391

36040

520.065
291.084

Vermindering

beheerskosten
C2000

Gemeentelijke

Begroot aantal

1e begrotings

per 1-1-2011

bijdragen inclusief
wijziging

11.946

30.090

194.519

489.975

12.289

200.104

16.842

inwoners

274.242

67.162

25.942

36.049

Emmen

108832

879.001

50.857

828.144

109.256

Meppel

31087

251.080

14.527

236.553

32.515

31439

253.923

Hoogeveen
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo

Westerveld
De Wolden
Totaal
Gemeentelijke bijdrage per inwoner

54383
33545

439.234

25.413

270.932

15.676

256.281

14.828

23602

190.626

11.029

486.197

31731

19287

255.257

54.826
33.575

239.231

30.798

9.013

146.762

19.369

3.926.857

227.200

3.699.657

491.342

8,08

0,47

7,61

7,53

155.775

14.691

413.821

241.453

179.597

De definitieve afrekening over de gemeentelijke bijdragen kan pas plaatsvinden na de besluitvorming in het Algemeen Bestuur.
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25.771

32.458

23.621

Hernieuw

Teveel of te weinig

bijdragen op basis

schot.

berekende gemeentelijke
inwonersaantal 1-1-2011
194.048

betaalde voor-

471

505.710

-15.734

271.438

2.804

195.335

822.665
412.823

244.828

252.810

231.900

4.768
5.479
998

-8.275

2.447

7.332

244.399

-2.946

177.859

1.738

3.699.657

0

145.843

919
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Bijlage V: Single Information Single Audit

Departement
V&J

Nummer

Specifieke uitkering

A2

Brede DoelUitkering

Besluit doeluitkering bestrijding

(BDUR)

artikelen 8 en 10

Rampenbestrijding

Juridische grondslag
van rampen en zware ongevallen,

Ontvanger
Veiligheids
regio’s

Indicatoren
Besteding 2010

Besluit veiligheidsregio's artikelen
8.3 en 8.4

Aard controle R
€ 4.838.917
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Hulpverleningsdienst Drenthe
Bezoekadres

Jan Fabriciusstraat 60, 9401 BW Assen
Correspondentieadres

Postbus 402, 9400 AK Assen
Telefoon (0592) 32 46 60
Fax: (0592) 32 46 61

Email: info@hvd-drenthe.nl

website: www.hvd-drenthe.nl

Hulpverleningsdienst Drenthe
(GHOR Drenthe)
Bezoekadres

Overcingellaan 17, 9401 LA Assen
Correspondentieadres

Postbus 144, 9400 AC ASSEN
Telefoon: (0592) 30 63 34
Fax: (0592) 30 63 09

