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Onderwerp
Ontwerpbegroting VRD 2015 (Veiligheidsregio Drenthe)
Gevraagd besluit
1. Akkoord gaan met de ontwerpbegroting 2015 van de VRD.
2. Het Dagelijks Bestuur van de VRD schriftelijk informeren over de zienswijze van de gemeenteraad door
middel van bijgevoegde brief.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Drenthe wordt elk jaar aangeboden aan de gemeenteraden in
Drenthe. Artikel 35, lid 1C 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 35,lid 1C 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
Vorig jaar zijn de twaalf Drentse gemeenten en Hulpverleningsdienst Drenthe gezamenlijk bezig geweest met
het regionaliseren van de brandweer. Per 1 januari 2014 is de brandweerzorg voor geheel Drenthe
ondergebracht bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Hiermee zij de financiering en de bedrijfsvoering van de
brandweer veranderd.. De budgetten zijn van de gemeenten overgebracht naar de gezamenlijke begroting van
de VRD.
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft bij de behandeling van de ontwerpbegroting van 2014 niet ingestemd met
de begroting. De gemeenteraad heeft haar zorgen geuit over de kostenverhoging en de toenemende druk die
gevoeld wordt op de financiële middelen in de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad heeft er uiteraard
begrip voor dat de inpassing van brandweer gepaard gaat met kosten voor de nieuwe organisatie en met
frictiekosten. Maar de kosten van de vorming van een nieuwe overheadorganisatie naast de bestaande waren
fors te noemen en wat de gemeenteraad betreft te fors. Een aanpassing van kosten in neerwaartse richting was
dan ook noodzakelijk.
Hiermee heeft de gemeenteraad geduid dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen niet verder kunnen
blijven groeien. De gemeenteraad had tevens opgemerkt dat samenwerking zou moeten leiden tot een
efficiëntere inzet van mensen en middelen. Het heeft de gemeenteraad bevreemd dat in de ontwerpbegroting
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van 2014 de opgelegde taakstelling van 5% niet gerealiseerd was. Het realiseren van die taakstelling was voor
de gemeenteraad essentieel.
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.
Consequentie daarvan was wel dat de provincie, als toezichthoudend orgaan, niet anders kon dan een
voornemen tot preventief toezicht op te leggen.
De ontwerpbegroting 2015 VRD en de notitie taakstelling VRD 2014- 2015 is tijdens een informatiebijeenkomst
toegelicht door de directeur van de Veiligheidsregio Fred Heerink.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 maart jl. hebben de 12 burgemeesters van de Drentse
gemeenten ingestemd met de aanbieding van de ontwerpbegroting VRD 2015 aan de Drentse gemeenteraden.
Hoe informeren we de inwoners?
N.v.t.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
n.v.t.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basis brandweerzorg,
anderzijds wordt deze voor wat betreft de overheadkosten, bepaald door een bijdrage per inwoner. De
gemeentelijke bijdrage is structureel.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

burgemeester

drs. G.K. Zijlstra,

gemeentesecretaris
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