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Veiligheidsregio Drenthe  
Postbus 402 
9400 AK  ASSEN 

 
 
 
 
    
Onderwerp: zienswijze gemeenteraad op ontwerpbegroting 2015 
 
 
Geacht bestuur, 
 
De ontwerpbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is op 10 juni 2014 behandeld in de raad van 
de gemeente Tynaarlo. In deze brief verwoorden wij de zienswijze van de gemeenteraad van Tynaarlo. 
 
De effecten van de ontwerpbegroting 2014 zijn zeer nadelig voor de gemeente Tynaarlo. In haar zienswijze op 
de begroting 2014, heeft de gemeenteraad kenbaar gemaakt, het niet acceptabel te vinden dat de opgelegde 
taakstelling van 5% niet was ingevuld en werd doorgeschoven naar een volgend jaar. Juist in tijden van bezui-
nigingen binnen Drentse gemeenten kan het niet zo zijn dat een gemeenschappelijke regeling een verhoging 
van kosten met zich meebrengt voor gemeenten. Zoals u bekend was dit het geval voor de gemeente Tynaarlo. 
In tijden van bezuinigingen dient de nullijn strak gehanteerd te worden en daarom heeft de gemeenteraad des-
tijds niet ingestemd met de ontwerpbegroting van 2014. 
 
De ontwerpbegroting lezende is de gemeenteraad van Tynaarlo content met de wijze waarop nu invulling is ge-
geven aan de genoemde taakstelling voor de jaren 2014 en 2015.  De gemeenteraad heeft in haar zienswijze 
op de begroting 2014 kenbaar gemaakt dat samenwerking zou moeten leiden tot een efficiëntere inzet van 
mensen en middelen. Hetgeen de gemeenteraad meent terug te zien in de wijze waarop de taakstelling zijn 
beslag heeft gekregen binnen de organisatie van de VRD. De verwachting is dan ook dat de begroting van de 
VRD de komende jaren niet zal leiden tot een kostenverhoging voor de Drentse gemeenten, waarvan de ge-
meente Tynaarlo deel uitmaakt. 
 
Het geeft de gemeenteraad het vertrouwen dat de komende jaren met eenzelfde zorgvuldigheid en efficiëntie 
invulling zal worden gegeven aan de taken en verantwoordelijkheden van de VRD. De behandeling van de ont-
werpbegroting VRD 2015 in de gemeenteraad van Tynaarlo heeft dan ook geen zienswijze opgeleverd. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
drs. G.K. Zijlstra P. Adema 
gemeentesecretaris burgemeester 
 


