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Referentie:      2016/17328 

Raadsvergadering 14 juni 2016    agendapunt 11         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 31 mei 2016 
 
Portefeuillehouder:   dhr. drs. M.J.F.J. Tijsen 
Behandelend ambtenaar: dhr. M. Blanke 
Doorkiesnummer:   0625630776  
E-mail adres:                m.blanke@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Voorstel + besluit verdeelsleutel VRD  
 
Onderwerp 
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 
 
Gevraagd besluit 
Het college toestemming geven in te stemmen met de wijziging van de GR VRD zoals beschreven in het 
wijzigingsvoorstel.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Op 23 maart heeft het algemeen bestuur (AB) besloten de verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de 
VRD met ingang van 2017 te baseren op de geactualiseerde verdeelmaatstaven ‘Openbare orde en veiligheid’. 
De nieuwe verdeelsleutel zal voor Tynaarlo betekenen dat ze jaarlijks €24.000 meer moet gaan betalen voor de 
brandweerzorg. Er is besloten om de financiële herverdeeleffecten gefaseerd – in 5 jaar – in te voeren. Dit 
bekend dat het bedrag jaarlijks met 20% verhoogd zal worden. De wijze van verdeling van de gemeentelijke 
bijdrage is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Deze moet dus gewijzigd worden. De deelnemers 
van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe is een  regeling 
tussen colleges van burgemeesters en wethouders van de 12 Drentse gemeenten. Het college van 
burgemeester en wethouders is bevoegd tot wijziging van de regeling nadat zij hiertoe toestemming hebben 
gekregen van de raden. De raad mag alleen toestemming weigeren op grond van strijd met het recht of strijd 
met het algemeen belang. Dit is vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 23 maart 2016 heeft het AB gekozen voor de nieuwe verdeelsleutel. Deze nieuwe verdeelsleutel is van 
toepassing vanaf 1 januari 2017. De wijze van verdeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in de 
gemeenschappelijke regeling VRD. Deze moet dus voor 1 januari 2017 gewijzigd worden.   
 
Wat ging er aan vooraf 
Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2013 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven om uit de 
toenmalige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te treden en het college toestemming 
verleend tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014. Deze wijziging had tot gevolg 
dat op 1 januari 2014 de brandweer in Drenthe is geregionaliseerd en daarmee zijn de 12 gemeentelijke 
brandweren samen met de hulpverleningsdienst Drenthe gevoegd tot één organisatie: de Veiligheidsregio 
Drenthe (VRD). Voorafgaand aan die regionalisering heeft het AB besloten  de verdeling van de gemeentelijke 
bijdrage voor de brandweerzorg in 2015 te herzien. Dit proces is in 2015 gestart en op 23 maart 2016 heeft het 
AB van de VRD besloten over de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage.  



 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
N.V.T.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Nadat deelnemende raden toestemming hebben gegeven kan de gewijzigde regeling op 1 januari 2017 in 
werking treden.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel zal de gemeentelijke bedrage van onze gemeente structureel stijgen 
met ongeveer € 24.000. De gebruikelijke procedure bij de begrotingen van de GR-en is dat de aanpassingen in 
de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt als een mutatie op het begrotingsresultaat.  
 
Voor 2017 is een bedrag van € 1.353.742 in de begroting van de gemeente beschikbaar. Rekening houdend 
met de nieuwe verdeelsleutel wordt de gemeentelijke bijdrage geraamd op € 1.340.815. Dit resulteert in een 
voordeel van € 12.927.  
 
Voor de periode 2017 – 2020 ontstaat het volgende beeld: 

Beschikbaar 
begroting 

Tynaarlo
Aangepaste 

bijdrage VRD Verschil
2017 1.353.742 1.340.815 12.927
2018 1.360.510 1.346.835 13.675
2019 1.367.313 1.352.856 14.457

2020* 1.367.313 1.358.877 8.436  
* de index voor de gemeentelijke budgetten 2020 is nog niet bekend.  
 
De VRD heeft rekening gehouden met een index van 1% per jaar voor prijs- en loonstijgingen voor de periode 
2017 – 2020  

 
Conform de geldende beleidslijn worden de aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage aan de GR-en als 
mutatie in het begrotingsresultaat van het betreffende jaar meegenomen. Op basis van de nu bekende inzichten 
m.b.t. de nieuwe verdeelsleutel zou dit resulteren in een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: 
 
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het college d.d. 24 mei 2016 
 
overwegende dat het wijzigingsvoorstel geen strijd met het recht of het algemene beleid oplevert 
 
gelet op artikel 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
 
 

B E S L U I T: 
 

Toestemming te geven aan het college en in te stemmen met de wijziging van de GR VRD zoals beschreven in 
het wijzigingsvoorstel.  

 
 

 
 Vries, 14 juni 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


