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Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het is voor uw raad in deze samenstelling de eerste keer dat u kennis neemt van de 

financiële verantwoordingsstukken van de Veiligheidsregio Drenthe. Het is tegelijk de 

eerste keer dat ons bestuur vanuit de nieuwe gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Drenthe, per 1 januari 2014, u deze stukken aanbiedt. 

 

Veiligheidsregio Drenthe 

Kort gezegd is de Veiligheidsregio Drenthe een gemeenschappelijke regeling van en voor 

de 12 Drentse gemeenten, die zich richt op de organisatie en uitvoering van 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op een zo efficiënte en effectieve 

wijze waarborgen wij de veiligheid van onze burgers, bedrijven en andere overheden in 

onze provincie, en soms daarbuiten. Veiligheidsregio Drenthe bestaat uit 900 

medewerkers, waarvan zo’n 750 brandweervrijwilligers. Zij verrichten hun 

werkzaamheden vanuit 36 werklocaties.  

 

De financiële stukken 

Wij bieden u de volgende stukken aan: 

1. Het Jaarverslag en jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Drenthe; 

Dit stuk krijgt u ter kennisgeving aangeboden. 

2. Toelichting taakstelling 2 x 5% - begrotingswijziging 2014; 

Deze stukken ontvangt u eveneens ter kennisgeving. 

3. De Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Drenthe; 

Hierop zouden wij graag uiterlijk 1 juni 2014 uw zienswijze ontvangen. 
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Jaarverslag en jaarrekening 2013 

Het jaarverslag en jaarrekening 2013 beschrijven de resultaten van de ‘oude’ 

gemeenschappelijke regeling, met de Hulpverleningsdienst als uitvoeringsorganisatie. 

Zoals de tussentijdse rapportages al voorspelden, hebben we 2013 afgesloten met een 

negatief resultaat. Hiervan zult u geen direct nadeel ondervinden. Wij brengen het bedrag 

van € 46.372,- ten laste van de algemene reserve. Deze stukken worden u hierbij op 

grond van de gemeenschappelijke regeling, ter kennisgeving aangeboden.  

 

Taakstelling 2 x 5 % en begrotingswijziging 2014 

Voor de jaren 2014 en 2015 hebben wij de organisatie een taakstelling van 2 x 5% 

opgelegd. Niet alleen vanuit de noodzaak tot bezuinigen bij elke gemeente. Wij hebben 

deze taakstelling mede opgelegd om gemeenten zo weinig mogelijk te belasten met de 

effecten van regionalisering van de brandweer. Door een lagere gemeentelijke bijdrage 

kunnen de deelnemers bijvoorbeeld frictiekosten die ontstaan zijn door dit traject voor 

een deel compenseren.  

 

Effecten taakstelling op gemeentelijke bijdragen 

In de tabel op de volgende pagina ziet u de effecten van de taakstelling op de 

gemeentelijke bijdragen. Deze tabel is opgenomen in de begroting 2015. Hierin kunt u 

voor uw gemeente zien, dat uw bijdrage voor 2014 naar beneden toe is bijgesteld en ook 

in 2015 lager zal zijn. Een nadere toelichting op het meerjarig perspectief volgt hierna. 

 

Inhoudelijke uitwerking taakstellingen 

Wij vinden het van belang goed met u en met de medewerkers van Veiligheidsregio 

Drenthe in verbinding te blijven. Belangrijk element daarin vinden wij transparantie. 

Daarom hebben wij voor uw informatie in de begroting 2015 in bijlage 1 een 

samenvatting opgenomen van de keuzes die zijn gemaakt.  

De afgelopen maanden zijn de medewerkers gevraagd om actief mee te zoeken naar 

potentiële bezuinigingsmogelijkheden binnen hun eigen werkomgeving. Dit heeft een 

scala aan ideeën opgeleverd, waarin het bestuur samen met het management een 

richting heeft gekozen. De komende maanden zal, op basis van deze richting, door het 

management een organisatievisie voor de toekomst worden opgesteld. Daarbij zullen 

principiële discussies over kerntaken, verdeelsleutel en definiëring van kwaliteit, 

onvermijdbaar zijn. 

 

Begrotingswijziging 2014 

Het bedrag van de taakstelling voor het jaar 2014 was als stelpost in de begroting 2014 

opgenomen. De afgelopen maanden is het bedrag verder ingevuld. Van de totaal €  

1.476.000,- is € 1.318.000,- structureel ingevuld. Het resterende bedrag wordt 

incidenteel gedekt uit de onderuitputting van de kapitaallasten.  

 

Preventief toezicht provincie   

Het opstellen van de begroting 2014 was een gecompliceerd traject vanwege de 

regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. Gemeentelijke begrotingen moesten 

worden ontvlochten en inzichtelijk moest worden welke gezamenlijke programma’s voor 

de totale regio moesten worden geformuleerd. Er is daarom bewust gekozen om het 

totaalbedrag van de taakstelling wel als zodanig op te nemen in de begroting, een 

structurele dekking was echter nog niet te geven.  
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Consequentie daarvan was wel dat de provincie, als toezichthoudend orgaan, niet anders 

kon dan een voornemen tot preventief toezicht op te leggen. Tot op heden onderhouden 

wij intensief en goed overleg met de provincie over de financiële huishouding van onze 

Veiligheidsregio.   
 

Ontwerpbegroting 2015 

Inhoudelijke informatie 

De totale omvang van de begroting 2015 is € 30.748.048,-. Onze inkomsten bestaan uit 

rijksbijdragen, gemeentelijke bijdragen en uit bijdragen voor verrichte dienstverlening.  

 

Gemeentelijke bijdrage 

De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de 

basisbrandweerzorg, anderzijds wordt deze voor wat betreft de overheadkosten, bepaald 

door een bijdrage per inwoner. 

De bijdrage voor uw gemeente ziet u in onderstaande tabel.  

 

 
 

Invloeden op de bijdragen 

Zoals hiervoor al werd aangegeven daalt de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2014 en 

2015 door de taakstellingen. De gemeentelijke bijdrage wordt echter niet alleen beïnvloed 

door deze taakstellingen. We worden namelijk ook geconfronteerd met bezuinigingen op 

de rijksbijdrage. Daarnaast hebben loon- en prijsontwikkelingen effect op de begroting. 

Omdat wij in de afgelopen jaren een nullijn hebben opgelegd, kunnen structurele 

verhogingen niet worden verwerkt. Dit betekende een extra taakstelling. Als bestuur 

hebben wij besloten vanaf 2015 de cao-stijgingen en prijsstijgingen gedurende het 

lopende jaar op te laten vangen binnen de begroting van de Veiligheidsregio. Effecten 

worden achteraf verwerkt via de begroting voor het volgende jaar. Op die manier kan 

jaarlijks een bestuurlijk besluit worden genomen over de mate waarin eventuele 

compensatie nodig is. Op voorhand zijn in bovenstaande tabel de effecten van de loon- en 

prijscompensatie in het meerjarenperspectief verwerkt, hetgeen vooralsnog leidt tot een 

hogere gemeentelijke bijdrage. 

Tenslotte wordt de gemeentelijke bijdrage beïnvloed door het feit dat Drenthe voor het 

eerst geconfronteerd wordt met een daling van het aantal inwoners. Dit heeft een direct 

effect op de verdeling van de kosten. Het gaat vooralsnog om een marginaal effect.  
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Procedure begroting 2015 

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de 

ontwerpbegroting 2015. Wij willen u vragen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 1 juni 2014 aan ons kenbaar te maken. Wij zullen deze vervolgens beoordelen en 

gezamenlijk met de begroting aan het algemeen bestuur aanbieden die deze, zoals 

voorgeschreven in de Gemeenschappelijke Regeling, vóór 1 juli moet vaststellen en 

uiterlijk 15 juli zal aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe.  

 

Tot slot 

Naast deze informatie, hebben wij als bestuur met het management van Veiligheidsregio 

Drenthe afgesproken dat zij, desgevraagd, graag een mondelinge toelichting komen 

geven op deze stukken tijdens één van uw komende vergaderingen. Onze secretaris heeft 

hiertoe reeds contact gezocht met uw griffie. Voor meer informatie of verdere afspraken 

is zij bereikbaar via sonja.ritsema@vrd.nl of telefonisch via 06 128 20 303.  

 

Namens het dagelijks bestuur  

Veiligheidsregio Drenthe, 

 
 

 

C. Bijl    S.C.H. Ritsema 

voorzitter    secretaris 
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