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Onderwerp 
Jaarverslag 2011 en ontwerpbegroting 2013 Veiligheidsregio Drenthe 
 
Gevraagd besluit 
1. De jaarrekening van 2011 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) voor kennisgeving aannemen. 
2  Instemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de Veiligheidsregio Drenthe. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De ontwerpbegroting en de jaarrekening van de Veiligheidsregio Drenthe worden elk jaar aangeboden aan de 
gemeenteraden in Drenthe. Artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, geeft de 
gemeenteraad de gelegenheid om haar  zienswijze over de begroting in te dienen.  
Overeenkomstig artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Drenthe, wordt het 
jaarverslag en de jaarrekening ter kennisgeving aangeboden. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De ontwerpbegroting en de jaarrekening van de Veiligheidsregio Drenthe worden elk jaar aangeboden aan de 
gemeenteraden in Drenthe. Artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, geeft de 
gemeenteraad de gelegenheid om haar zienswijze over de begroting in te dienen. Overeenkomstig artikel 38 
van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Drenthe, wordt het jaarverslag en de jaarrekening 
ter kennisgeving aangeboden. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) is de uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio en bestaat uit de 
Regionale Brandweer Drenthe, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR Drenthe) en het 
Multidisciplinair Veiligheidsbureau. Deze ketenpartners werken onder de vlag van de HVD samen op het gebied 
van veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing). De rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt 
gefinancierd door zowel de gemeenten, de Rijksoverheid als de Veiligheidsregio’s (via de Brede Doeluitkering 
Veiligheidsregio’s, BDUVR). 
 
Elk jaar biedt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe de ontwerpbegroting en het jaarverslag 
aan richting de gemeenteraden. Gevraagd wordt om een zienswijze op de ontwerpbegroting en instemming met 
het jaarverslag. 
 
In de zienswijze van 2011 op de ontwerpbegroting van 2012 heeft de raad haar waardering uitgesproken dat de 
gemeentelijke bijdrage was terug gebracht van € 8,08 naar € 7,27 per inwoner. In 2010 heeft de raad in haar 
zienswijze op de ontwerpbegroting van 2011 aandacht gevraagd voor de ophanden zijnde bezuinigingen bij de 



gemeente Tynaarlo. Hierin heeft de Raad de verwachting uitgesproken dat maximaal de nullijn gehanteerd zou 
worden door de VRD. 
 
Voor de zienswijze van 2012 adviseren wij de raad, in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 VRD. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het bedrag wordt gedekt uit de post preparatie 4030400. 
Voor opbouw van bedrag zie bijlage: ontwerpbegroting HVD 2013. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           


