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Geacht college, 

 

Op 1 januari 2014 is de brandweer in Drenthe geregionaliseerd en daarmee zijn de 12 gemeentelijke  

brandweren samen met de Hulpverleningsdienst Drenthe gevoegd tot één organisatie: de Veiligheidsregio 

Drenthe (VRD). Voorafgaand aan de regionalisering van de brandweer heeft het algemeen bestuur besloten 

de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg in 2015 te herzien. Dit proces is in 2015 

opgepakt en op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van de VRD de eerste stap gezet om te komen 

tot een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg aan de VRD.  

 

In deze brief informeren wij u hierover en vragen wij u de gemeenschappelijke regeling VRD op dit 

onderdeel te wijzigen.  

 

Achtergrond 

Om de taken uit te kunnen voeren ontvangt de VRD een Rijksbijdrage en een bijdrage van de Drentse 

gemeenten. Vóór de regionalisering werden de kosten voor de lokale brandweer gedekt uit de gemeentelijke 

begroting. Tijdens de regionalisering is door het bestuur besloten om deze kosten voor de lokale brandweer 

over te hevelen naar de VRD. Daarbij is ook afgesproken om vooralsnog vast te houden aan deze wijze van 

financiering, maar dat er in 2015 wordt toegewerkt naar een nieuwe kostenverdeling tussen gemeenten voor 

de brandweerzorg. In 2015 is dit proces in gang gezet. Op 18 februari 2015 hebben wij vervolgens een 

aantal criteria benoemd waaraan de nieuwe verdeelsleutel moet voldoen. De nieuwe verdeelsleutel moet 

rechtvaardig, transparant, duurzaam en acceptabel zijn qua herverdeeleffecten. 

 

Nieuwe verdeelsleutel 

Samen met een gemeentelijke werkgroep en in overleg met de  gemeentesecretarissen zijn vervolgens 

diverse verdeelmodellen nader onderzocht en getoetst aan de bestuurlijke criteria. Op 23 maart heeft het 

algemeen bestuur hierover gesproken en is, op basis van meerderheid van stemmen, besloten om de 

verdeling van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2017 te baseren op de geactualiseerde 

verdeelmaatstaven ‘Openbare orde en veiligheid’ uit het Gemeentefonds. Het betreffende voorstel treft u 

bijgevoegd ter informatie aan1.  

 

                                                
1 Toelichting: in het voorstel treft u aanvullende informatie aan over de procesgang, bestuurlijke uitgangspunten,     

   analyse alternatieve verdeelmodellen, effecten wijziging verdeelmaatstaven gemeentefonds, etc.  
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Toelichting nieuwe verdeelsleutel 

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage uit het gemeentefonds voor taken op het gebied van de 

openbare veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. Deze bijdrage wordt over de gemeenten verdeeld 

volgens diverse verdeelmaatstaven. In 2015 zijn deze verdeelmaatstaven geactualiseerd en aangepast aan 

het daadwerkelijke kostenpatroon van gemeenten voor de brandweer en rampenbestrijding. Dit betekent 

dat de huidige rijksbijdrage voor de brandweer en rampenbestrijding aan de gemeente een weerspiegeling is 

van de daadwerkelijke kosten. Indien de landelijke verdeelmaatstaven veranderen, omdat bijvoorbeeld het 

kostenpatroon binnen gemeenten verandert, kan dit leiden tot een aanpassing van de verdeling zowel aan 

de inkomsten- als aan de uitgavenkant.   

  

Gelet op dit gegeven is het algemeen bestuur van mening dat het rechtvaardig, duurzaam en transparant is 

om de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan de VRD te baseren op deze landelijke 

verdeelmaatstaven. Concreet betekent dit dat elke gemeente een gelijk aandeel van de inkomsten uit het 

gemeentefonds (component openbare en orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding) jaarlijks 

afdraagt aan de VRD. Het daadwerkelijk te betalen bedrag wordt jaarlijks in de begroting door het algemeen 

bestuur vastgesteld.  

 

De bedragen* weergegeven in onderstaande tabel geven een beeld van de huidige situatie over het 

begrotingsjaar 2017.  

 

Financiële consequenties 

De nieuwe verdeelsleutel heeft een aantal financiële consequenties die in onderstaande tabel worden 

weergegeven. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * bedragen x €1.000,-  

     

Herverdeeleffecten 

Om invulling te geven aan het criterium ‘acceptabele herverdeeleffecten’ is besloten om de financiële 

herverdeeleffecten gefaseerd -  in 5 jaar - in te voeren. Dit stelt de gemeenten in staat om de bijdrage aan 

de VRD vanuit een meerjarig perspectief te verwerken in de begroting.   
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Wat vragen wij van u?  

De wijze van verdeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in artikel 29 lid 2 van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe. De invoering van een nieuwe verdeelsleutel vraagt 

om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Wij vragen van u of u kunt instemmen met het wijzigen van artikel 29 lid 2 van de gemeenteschappelijke 

regeling VRD als volgt:  

 

Artikel 29 lid 2 GR VRD 

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar 

waarop de begroting betrekking heeft. Als verdeelsleutel wordt gehanteerd: 

- de verdeelmaatstaven van de component openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en 

rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds; 

- een bijdrage per inwoner gebaseerd op het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan 

dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. 

 

Toestemming gemeenteraad 

De gemeenteraad dient op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te 

geven aan het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het betreffende artikel bepaalt 

tevens dat de toestemming slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 

belang.  

 

Graag ontvangen wij vóór 20 juni 2016 van u het collegebesluit en het raadsbesluit tot het wijzigen van de 

verdeelsleutel. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen. Dan kunt u contact opnemen met Marten van Delden via marten.vandelden@vrd.nl of 

06-10147911. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,  

 

 

 

 

 

 

C. Bijl M. van Delden 

voorzitter secretaris   
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