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Veiligheidsregio Drenthe 
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9400 AK  ASSEN 

 
 
 
 
 
 
    
Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Tynaarlo op ontwerpbegroting 2014 

Veilighiedsregio Drenthe 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is op ….2013 behandeld in de raad van de 
gemeente Tynaarlo. In deze brief verwoorden wij de zienswijze van de gemeenteraad van Tynaarlo. 
 
De gemeenteraad van Tynaarlo stemt met onderstaande kanttekeningen in met de ontwerpbegroting 2014; 
 

1.  Sprake van onevenredig nadeel als gevolg van de berekening van de kapitaalslasten. 
 
In de ontwerpbegroting is een bedrag van € 85.393 opgenomen onder de kop materieel.  
Het materieel vervangingsplan van de VRD gaat uit van meer materieel dan de gemeente Tynaarlo heeft 
geactiveerd. Dit materieel is ook aanwezig en gaat ook over naar de VRD. Hier is sprake van onevenredigheid.  
Dit komt doordat in de gemeente Tynaarlo materieel wel, maar materiaal niet geactiveerd is. De volledige 
kapitaalasten in het materieel vervangingsplan van de VRD zijn daardoor fors hoger dan de feitelijke 
kapitaallasten in de gemeente Tynaarlo. De gevolgen van de bij de VRD gekozen systematiek treft de 
gemeente Tynaarlo daardoor onevenredig zwaar. Omdat we inzien dat er een oplossing moet komen voor dit 
probleem ziet de gemeenteraad van Tynaarlo graag een meer geleidelijke opbouw van deze kosten. 
Voorgesteld wordt een opbouw in 5 jaar van € 0 in 2014 naar € 85.000 in 2019.  
 

2. Dekking door gemeentelijk personeel 
 

In de nu voorliggende begroting 2014 VRD inclusief doorkijk naar 2015 loopt de te betalen bijdrage op van  
€ 1.200.052 naar € 1.344.203. Het verschil van € 144.151 kan deels worden gedekt door  de inbreng van 
gemeentelijk personeel voor een som van € 64.347. Wij dringen aan op uiterste inspanning van beide kanten 
om plaatsing van personeel van de Gemeente Tynaarlo bij de VRD mogelijk te maken. 
 

3. Dekking van brandweer formatie  
 

In de ontwerpbegroting is een bedrag van € 33.751 opgenomen onder de kop personeel incidenteel. Hiervan 
heeft € 13.333 betrekking op een brandweerfunctionaris die via een detacheringconstructie tussen de 
gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en de VRD bekostigd werd. De partijen zijn overeengekomen dat indien er 
bij geen plaatsing bij de VRD gezamenlijk verantwoordelijkheid zal worden genomen. Nu alle, bij de 
detacheringconstructie betrokken, medewerkers definitief geplaatst zijn binnen de VRD kan van een 
doorbelasting aan de gemeente Tynaarlo geen sprake zijn.  

 
 



 
 
 
Wij vertrouwen er op u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen P. Adema 
gemeentesecretaris / directeur burgemeester 
 


