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Zaaknummer: 
2013/23939 
Referentie:      
2013/32176 

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2013 agendapunt 11       
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 oktober 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. P. Adema 
Behandelend ambtenaar: dhr. L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266953 
E-mail adres:                l.de.jong@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Ontwerpbegroting 2014 (ter inzage) 
-   conceptbrief zienswijze gemeenteraad (ter inzage). 
 
Onderwerp 
Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe 2014 
 
Gevraagd besluit 
1. Akkoord te gaan met de basis ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe. 
2. Niet akkoord gaan met de negatieve effecten van de regionalisering van de brandweer. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Drenthe wordt 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.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Conform artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe moet de begroting 
worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe. Alvorens dit gebeurt, 
worden de gemeenteraden gevraagd haar zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.  
 
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. Echter wordt dit jaar alleen de ontwerpbegroting 
aangeboden per 1 januari 2014 gaat de brandweer Drenthe regionaliseren naar één brandweer in 
Drenthe. 
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 is de raad geadviseerd in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 
VRD. De begroting was conform afspraken en de nullijn was gehanteerd. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
N.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Regionalisering van de brandweer zal per 1 januari 2014 een feit zijn. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De raad heeft bij de perspectievennota 2013 besloten een PM post op te nemen op de bijdrage aan 
de Veiligheidsregio. 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. Een verschil van € 144.151, welke grotendeels 
veroorzaakt worden door de gehanteerde systematiek van de gemeente Tynaarlo. Voor 2014 is het 
verschil € 77.127 groter dan 2015 dit vanwege de efficiency korting in 2015. 
 
Kanttekeningen bij de punten kapitaallasten en personeel incidenteel. 
 
Kapitaallasten 
De systematiek van Tynaarlo is dat investeringen in het materiaal bij voorkeur incidenteel worden 
bekostigd. Dit blijkt ook uit de staat van activa. Hierin staan hoofdzakelijk investeringen in materieel. 
Dit betreft drie grote personeel-/materieelwagen. Daarnaast is één van de drie tankautospuiten niet 
geactiveerd.  Verder is alleen een oude investering in communicatie- apparatuur geactiveerd. 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.  
De volledige kapitaallasten 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 er een oplossing moet 
komen voor dit probleem stellen we een meer geleidelijke opbouw van deze kosten voor. Voorgesteld 
wordt een opbouw in 5 jaar van € 0 in 2014 naar € 85.000 in 2019.  
 
Personeel incidenteel 
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 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.  
 
Dekking deel verschil door inbreng gemeentelijk per soneel  
Het verschil eerder genoemde verschil van € 144.151 kan deels worden gedekt door  de inbreng van 
gemeentelijk personeel voor een som van € 64.347. Wij stellen voor er bij de VRD op aan te dringen 
dat van beide kanten uiterste inspanning wordt geleverd om plaatsing van personeel van de 
Gemeente Tynaarlo bij de VRD mogelijk te maken. Hierbij moet genoemd worden dat formatie 
taakstellend is zodat het beoogde financiële effect behaald wordt. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

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

  


