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Begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe 
 

 

Geachte raad, 

 

Met deze brief bieden wij u de vastgestelde Begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe aan en 

geven wij een reactie op uw zienswijze. 

 

Begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe heeft de begroting 2017 

Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld in de vergadering van 13 juli. Bijgevoegd treft u de 

begroting aan.  

 

U kunt de begroting 2016 ook bekijken of downloaden via www.vrd.nl  

 

Zienswijze 

Wij danken u voor het indienen van uw zienswijze. In uw zienswijze geeft u aan dat het 

huidige niveau van de brandweerzorg als ondergrens een belangrijk aandachtspunt is en dat 

dit niveau absoluut gehandhaafd dient te worden.  

 

De kwaliteit van de brandweer heeft voortdurende aandacht van het bestuur. Naar aanleiding 

van de resultaten van de kwaliteitsmeting heeft het  bestuur, middels een begrotingswijziging 

2016, besloten om de  financiële voorwaarden te creëren om de ‘bijna voldoende’ vakken aan 

te pakken. De VRD is druk aan de slag om deze verbeteringen door te voeren. 

 

Ook wordt  een andere wijze van kwaliteitsmeting ontwikkeld. De huidige gebruikte methode 

is namelijk vooral gericht op de ’papieren’ kwaliteit. De werkelijke kwaliteit van het product is 

daarmee echter niet in beeld. In 2016 wordt deze methode om prestaties te meten 

ontwikkeld en in 2017 gaan we deze methode gebruiken bij kwaliteitsmetingen.  

 

http://www.vrd.nl/


 

Nieuwe verdeelsleutel 

Ook heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van 13 juli besloten over te gaan tot het 

wijzigen van artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRD. Hierin is de nieuwe 

verdeling van de gemeentelijke bijdrage, gebaseerd op de verdeelmaatstaven van de 

component OOV uit het gemeentefonds opgenomen. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen. Dan kunt u contact opnemen met Marten van Delden via 06-10147911 

of marten.vandelden@vrd.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe, 

  

M.L.J. Out                          M. van Delden 

wnd. voorzitter                   secretaris 
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