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Jaarverslag en jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) het jaarverslag en
de jaarrekening over het jaar 2015 vastgesteld. Met deze brief bieden wij u het jaarverslag en de
jaarrekening 2015 ter informatie aan en lichten wij kort een aantal inhoudelijke en financiële prestaties
over het jaar 2015 toe.
Behaalde prestaties 2015
In 2015 is ingezet om het (brandveiligheids)bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van burgers,
bedrijven en (zorg)instellingen te stimuleren. Dit is met name gericht op groepen met een verminderde
zelfredzaamheid zoals zieken, ouderen en hulpbehoevenden. Dit door in gesprek te gaan met deze
doelgroepen over de mogelijke risico’s en hoe daarop te handelen. De VRD blijft zich - mede gelet op
de maatschappelijke ontwikkelingen - de komende jaren inzetten om deze doelgroep zo goed mogelijk
te ondersteunen.
-

Naast het voorkomen van branden is de brandweer in Drenthe gemiddeld zo’n 300 keer per maand
gealarmeerd voor een brand of incident. In 85% van de brandmeldingen is de brandweer binnen de 15
minuten opgekomen. Deze goede basis willen we borgen en waar mogelijk verstevigen door nieuwe en
creatieve ideeën te implementeren. De variabele voertuigbezetting is één van deze mogelijkheden die
momenteel onderzocht.

-

Er is gestart met het project ‘terugdringen loze meldingen’. Met resultaat! In 2014 moest de brandweer
in Drenthe nog 1811 keer op pad voor wat achteraf een loze automatische brandmelding bleek. Door
het verifiëren van de melding is het aantal meldingen in 2015 teruggebracht tot 1400: een afname van
maar liefst 23%. Deze aanpak wordt de komende jaren verder doorgezet.

-

Ook is in gezamenlijkheid invulling gegeven aan de wens van de organisatie om het werk meer vanuit
‘de bedoeling’ te organiseren. Deze ontwikkeling is in 2015 voortgezet en vertaalt zich in minder
bureaucratie, korte lijnen en meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf.

De waarden vakmanschap, verbinding en vertrouwen geven richting aan deze organisatieverandering
de komende jaren.
Bovenstaande resultaten geven u een beknopte weergave van de behaalde prestaties in 2015. Graag
verwijzen wij u naar het bijgevoegde jaarverslag waarin u aanvullend wordt geïnformeerd over de resultaten
van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de inspanningen op het gebied van
ons crisismanagement en multidisciplinaire samenwerking.
Financieel eindresultaat
De gemeenten hebben de VRD in 2014 en 2015 een financiële taakstelling van 2 x 5% opgelegd. Deze
taakstellingen zijn voortvarend opgepakt en dankzij de betrokkenheid van alle medewerkers volledig
afgerond. We constateren echter ook dat deze taakstelling een licht effect heeft gehad op de kwaliteit van
de brandweer. Samen met de directie hebben we reeds een aantal acties in gang gezet om deze onderdelen
een verbeterimpuls te geven.
De jaarrekening 2015 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 1,412 miljoen. Het financiële
overschot is te verklaren doordat er minder is uitgegeven aan aankoop van nieuw materieel en omdat er
significant minder uitrukken zijn geweest. In de tweede bestuursrapportage 2015 was al aangegeven dat er
een positief exploitatieresultaat verwacht werd. Aangezien er op dit moment geen noodzaak is om het
incidentele resultaat te reserveren, wordt het overschot terugbetaald aan de gemeenten. Met onderstaande
tabel wordt dit inzichtelijk.

Tot slot
Kortom, het jaar 2015 was een jaar waarin zowel op financieel als op inhoudelijk vlak veel werk is verzet.
Een jaar waarin een goede basis is gelegd om de komende jaren een vervolg te geven aan diverse
inspanningen en activiteiten met als uiteindelijk doel de burgers, bedrijven en instellingen in Drenthe zo
goed mogelijk te stimuleren en waar nodig te helpen.
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Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marten van Delden via marten.vandelden@vrd.nl of 0610147911.
Met vriendelijke groeten,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

C. Bijl

M. van Delden

voorzitter

secretaris

Bijlage: Jaarverslag en jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Drenthe

Pagina 3

