
 

 

 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de Drentse 

gemeenten 

 

    

 

   

Postbus 402 

9400 AK Assen 

0592-324660 

info@vrd.nl 

www.vrd.nl  

 

 

 

ons kenmerk 

U151226 

uw kenmerk 

 

datum 

22 december 2015 
 
inlichtingen bij 

Marten van Delden 

 
telefoonnummer 

 

 
email 

marten.vandelden@vrd.nl 

 

onderwerp 

Gemeenschappelijke regeling, 2e bestuursrapportage en kaderbrief 2017 

 

 

Geacht college, 

 

Op 15 december heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe (VRD) vergaderd. In deze 

vergadering heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gemeenschappelijke regeling, de 2e 

bestuursrapportage en de kaderbrief. Met deze brief informeren wij u hierover. 

 

Gemeenschappelijke regeling  

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 januari 2015 gewijzigd. De wijzigingen in de Wgr 

zijn doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling van de VRD. Alle Drentse gemeenten hebben 

ingestemd met de gewijzigde gemeenteschappelijke regeling. De regeling treft u bijgevoegd aan en treedt 

op 1 januari 2016 in werking.  
 

Tweede Bestuursrapportage 2015 

Bijgevoegd treft u de Tweede Bestuursrapportage 2015 aan. Hierin wordt een terugblik gegeven op de 

afgelopen negen maanden van de VRD. Evenals de eerste vijf maanden (1e bestuursrapportage) is de 

periode tot en met september afgesloten met een voordelig resultaat. De periode tot en met september is 

afgesloten met een voordelig resultaat van € 2,0 miljoen. Voor 2015 wordt een jaarresultaat verwacht van 

€ 1,6 miljoen op een totale begroting van € 29 miljoen (5,5%). 

 

Enkele redenen hiervoor: 

 de begroting is gebaseerd op de totale vervangingswaarde van het materieel, maar niet op alle 

materieel wordt nog afgeschreven; 

 door anders te oefenen (meer virtueel), maar ook omdat het oefenprogramma nog niet in volle 

omvang wordt uitgevoerd;  

 minder incidenten. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is er een lichte toename van het aantal 

incidenten, vooral als gevolg van de julistorm.  

 efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering. Dit voordeel is vooral ontstaan door het werken op een 

andere schaalgrootte (meer in-company organiseren) en de samenwerking met de GGD, maar ook 

omdat niet alle geplande werkzaamheden zijn opgepakt.  

 

Bij de behandeling van de jaarrekening 2015 vindt besluitvorming plaats over de besteding van het  

financiële overschot.    
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Verzoek 

Wij verzoeken u om de Bestuursrapportage ter kennisname aan te bieden aan uw gemeenteraad.   

 

Kaderbrief 2017 

Bijgevoegd treft u de kaderbrief 2017 aan. Voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2017 VRD wordt een 

kaderbrief opgesteld waarin op hoofdlijnen de inhoudelijke, organisatorische en financiële ontwikkelingen 

benoemd zijn. Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt u in de gelegenheid gesteld uw 

zienswijze kenbaar te maken op de kaderbrief.  

 

Verzoek 

Wij vragen u uw zienswijze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 12 februari aan ons kenbaar te maken.  

 

Tot slot 

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

marten.vandelden@vrd.nl   

 

Hoogachtend, 

het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,  

 

C. Bijl  M. van Delden 

voorzitter  secretaris 
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