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Ontwerpbegroting 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de ontwerpbegroting
2017 voorlopig vastgesteld en besloten deze voor een zienswijze te versturen aan de Drentse
gemeenteraden. Graag bieden wij u de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan.
In deze brief treft u een samenvatting aan van de ontwikkelingen in 2017 en een overzicht van de
financiële bijdrage per gemeente aan de VRD.
Speerpunten
Risicobeheersing
De belangrijkste ontwikkelingen die in 2017 spelen, zijn onder andere het verder vergroten van de
rookmelderdichtheid en het geven van voorlichting over brandveiligheid op alle basisscholen in Drenthe.
Concreet:
- de VRD zet zich in om zelfredzaamheid te stimuleren zodat door middel van voorlichting en
woningchecks minimaal 80% van de huishoudens zijn voorzien van een werkende rookmelder;
- de VRD is in staat om elke school in Drenthe te voorzien van voorlichting op het gebied van
brandveiligheid.
Daarnaast ondersteunt de VRD bedrijven en instellingen om inzicht te krijgen in de risico’s in of rondom
het bedrijf of instelling. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral risicogerichtheid en
vervolgens risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen en afwegen van risico’s voor anderen, het
beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling
tussen burgers, bedrijven en overheden.
Vraaggericht opleiden en oefenen
Afhankelijk van noodzakelijke capaciteiten van de brandweermedewerkers en de aanwezige risico’s in het
verzorgingsgebied, worden oefeningen vraaggericht aangeboden. Doel van deze wijze van opleiden en
oefenen is dat onze brandweermedewerkers bij calamiteiten en incidenten effectief, vakkundig en veilig
kunnen optreden.

Jeugdbrandweer
In Nederland is aangetoond dat de jeugdbrandweer een belangrijk aandeel heeft in het leveren van nieuwe
vrijwilligers. De VRD zet in op adequate ondersteuning van deze groepen zodat aansluiting vanuit de
jeugdbrandweer naar een reguliere functie als brandweervrijwilliger mogelijk is. Om de aanwas van
vrijwilligers te stimuleren, zorgt de VRD er voor dat er in 2017 tenminste vier jeugdbrandweergroepen
actief zijn zodat kinderen hun interesse voor de brandweer vorm kunnen geven.
Multidisciplinaire samenwerking
Uit evaluaties van oefeningen en incidenten blijkt dat de Drentse crisismanagementorganisatie weliswaar
een ‘voldoende’ scoort, maar zich aan het plafond van haar ontwikkeling bevindt. Zowel in 2016 al in 2017
wordt ingezet om dit plafond te doorbreken. Een goede verbinding met de partners, de regionale en
landelijke collega’s en de maatschappij is hierbij van belang. Tijdens crisis weten functionarissen elkaar te
vinden en waar nodig op elkaar terug te vallen. De VRD faciliteert een professioneel optredende
crisismanagementorganisatie door het aanbieden van multidisciplinaire activiteiten op maat, actuele
planvorming en de ondersteuning van gemeenten.
Versterken van het Drentse netwerk van de GHOR
Voor de GHOR is een goede relatie met ketenpartners en partners in de andere kolommen van groot
belang voor een goede samenwerking tijdens een ramp of crisis. Daarom wordt ook in 2017 gewerkt aan
het versterken van het Drentse netwerk. In dat kader worden onder andere de ketenpartners bezocht en
themabijeenkomsten georganiseerd. Ook worden de regionale platformbijeenkomsten van (keten)partners
actief bezocht.
Financieel
Omvang begroting
De gemeenten betalen in 2017 gezamenlijk hetzelfde bedrag als in 2016, wat betekent dat de verlaging
(ad. € 150.000,-) van de brede doeluitkering die de VRD van het Rijk ontvangt en kostenstijgingen (lonen
en prijzen) binnen de eigen begroting worden opgevangen. Het reservebeleid is sober. De reserves die
bestemd zijn als weerstandvermogen worden afgezet tegen de daadwerkelijke financiële risico’s en de
bestemmingsreserves worden in tijd, hoogte en aantal tot een minimum beperkt. Eventuele overschotten
vloeien terug naar de gemeenten.
Nieuwe verdeelsleutel brandweerzorg
De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basisbrandweerzorg, anderzijds wordt deze bepaald door een bijdrage per inwoner voor onder andere overhead,
GHOR, rampenbestrijding en meldkamer. In 2017 wordt de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg
verdeeld volgens een nieuwe verdeelsleutel. De nieuwe (nog vast te stellen) verdeelsleutel is gebaseerd op
de verdeelmaatstaven van de component openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en
rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds en voldoet het beste aan de bestuurlijke criteria rechtvaardig,
transparant, duurzaam en met de minste herverdeeleffecten.
De invoering van een nieuwe verdeelsleutel vraagt om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
De colleges en gemeenteraden worden middels een separate brief gevraagd om in te stemmen c.q.
toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling op dit onderdeel te wijzigen.
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De bijdrage voor uw gemeente ziet u in onderstaande tabel.
gefaseerde invoering nieuwe verdeelsleutel
Overzicht
gemeentelijke
Bijdrage
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2017

2018

2019

2020

2021

Aa en Hunze

1.285.573

1.299.902

1.327.228

1.354.740

1.362.352

Assen

2.817.427

2.818.361

2.845.005

2.872.017

2.859.667

Borger-Odoorn

1.065.367

1.117.966

1.182.737

1.247.683

1.293.993

Coevorden

1.773.516

1.799.644

1.843.913

1.888.442

1.905.196

De Wolden

1.252.085

1.226.628

1.212.071

1.197.671

1.166.581

Emmen

4.989.498

4.922.889

4.899.842

4.877.420

4.788.300

Hoogeveen

2.260.901

2.269.115

2.298.201

2.327.588

2.325.015

Meppel

1.294.152

1.326.563

1.372.071

1.417.767

1.443.410

Midden Drenthe

1.496.984

1.540.623

1.600.223

1.660.052

1.695.443

Noordenveld

1.368.508

1.375.070

1.394.571

1.414.258

1.414.133

Tynaarlo

1.326.385

1.337.377

1.360.860

1.384.523

1.389.060

Westerveld

1.026.473

1.030.732

1.045.147

1.059.708

1.058.719

21.956.870

22.064.870

22.381.870

22.701.870

22.701.870

Uw zienswijze
U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2017. Wij
willen u vragen uw zienswijze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 juni 2016 aan ons kenbaar te maken.
Wij leggen deze vervolgens voor aan het algemeen bestuur, zodat het de begroting, met inachtneming van
de uitgebrachte zienswijzen, definitief kan vaststellen.
Kaderbrief 2017
De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de Kaderbrief 2017 VRD en de consultatie van de
kaderbrief in de gemeenten hierover. Gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen treft
u bijgevoegd de kaderbrief ter informatie aan.
Tot slot
Het management van Veiligheidsregio Drenthe geeft desgevraagd graag een mondelinge toelichting op
deze stukken tijdens één van uw komende vergaderingen. Voor meer informatie of verdere afspraken is de
secretaris bereikbaar via het emailadres marten.vandelden@vrd.nl of telefonisch via 06-10147911.
Met vriendelijke groeten,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

C. Bijl

M. van Delden

voorzitter

secretaris
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