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Inleiding 

De begroting voor 2017 wordt in het voorjaar van 2016 aangeboden aan het algemeen bestuur om 

vervolgens voor een zienswijze naar onze twaalf gemeenten te gaan. De begroting geeft het beleid 

voor het jaar 2017 weer. Met deze brief wordt een handreiking gedaan voor mogelijke kaders die de 

gemeenten mee kunnen geven aan het algemeen bestuur, waarmee richting wordt gegeven aan het 

beleid in 2017. De kaderbrief is gebaseerd op de beleidsvisie VRD 2015-2018 en de daarin 

genoemde 4 beleidslijnen (verbinding, vakmanschap, vertrouwen en verantwoording) en de 

voorgaande begrotingen. 

 

Kwaliteit 

Uit de kwaliteitsmeting die in 2015 is uitgevoerd is gebleken dat de kwaliteit van de brandweerzorg 

in zijn totaliteit licht is gedaald ten opzichte van het niveau voor de regionalisering van de brandweer 

(2013). Dit levert over het geheel geen zorgelijk beeld, maar voorkomen moet worden dat 

onderdelen verder achteruitgaan. Het niveau van de geleverde kwaliteit van de producten of het 

presterend vermogen van de brandweer, de GHOR, de crisismanagementorganisatie en de 

ondersteunende middelenfunctie van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) wordt door het algemeen 

bestuur bepaald. Om de kwaliteit van de brandweerzorg periodiek te blijven volgen worden 

verschillende methodieken gebruikt die aan het algemeen bestuur worden aangeboden, zodat het 

algemeen bestuur haar verantwoording kan nemen naar haar opdrachtgevers; de gemeenten. 

Richting de systeemverantwoordelijke minister wordt op een passende wijze verantwoording 

afgelegd waarbij de zelf gekozen systemen primair zijn, die vanzelfsprekend passen binnen het 

wettelijk kader. Voor de organisatie geldt dat kwaliteitssystemen vooral gericht zijn op leren. 

 

 

 

 

Bedrijfsvoering  

De VRD blijft investeren in informatie- en communicatietechnologie waardoor klanten en leveranciers 

beter worden bediend, het werk binnen de primaire processen efficiënter en interessanter wordt en 

de overhead verder wordt beperkt. Eenduidige regionale vastlegging en analyse van gegevens zorgt 

ervoor dat de VRD beter in staat is om de effectiviteit van haar prestaties te laten zien en meer 

kennis en inzicht te creëren uit beschikbare informatie. Daarbij wordt nog meer de samenwerking 

met de GGD Drenthe gezocht, zodat de schaalgroottevoordelen die daardoor ontstaan maximaal 

worden benut. Beide organisaties werken verder aan flexibele en innovatieve ondersteuning van de 

primaire processen.  

 

 

 

 

 

Risicobeheersing 

Brandweerzorg in Drenthe is een uitgebalanceerd evenwicht tussen incidentbestrijding en het 

voorkomen van incidenten (en het beperkt houden van de gevolgen van incidenten). Hiervoor wordt 

in Drenthe risicogericht gewerkt. Daar waar de (grootste) risico’s zijn, wordt de meeste aandacht 

besteed aan bijvoorbeeld voorlichting. In geheel Drenthe wordt ingezet op de aanwezigheid van 

werkende rookmelders en voorlichting aan jongeren op scholen.  

  

De VRD stelt het huidige kwaliteitsniveau van de brandweerzorg als ondergrens.  

De VRD zet zich primair in op het halen van maximale efficiencyvoordelen op de 

bedrijfsvoering in de samenwerking met de GGD.   



 

 

Bij bedrijven en instellingen wordt samengewerkt om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

risico’s te beheersen. De brandweer zet in op het verkrijgen van meer inzicht in waar de risico’s het 

grootst zijn. Data worden verzameld en geanalyseerd om dit mogelijk te maken. Waardoor de 

beperkte capaciteit meer gericht ingezet kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoud van vrijwilligheid 

VRD zet in op vinden en binden van vrijwilligers voor de brandweer. Hiervoor zal een optimale mix 

moeten worden gevonden tussen lokale eigenheid en autonomie op de brandweerposten aan de ene 

kant. En een efficiënte en veilige inzet van mensen, middelen en materiaal ter ondersteuning van de 

brandweerposten aan de andere kant. Zeggenschap en rekenschap gaan hand in hand. Behoud van 

eigen identiteit en zelfstandigheid moet passen binnen de context van één brandweer Drenthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbrandweer 

In Nederland is aangetoond dat de jeugdbrandweer een significant aandeel heeft in het leveren van 

nieuwe vrijwilligers. VRD zet in op adequate ondersteuning van deze groepen zodat aansluiting 

vanuit de jeugdbrandweer naar een reguliere functie als brandweervrijwilliger mogelijk is.  

 

 

 

 

 

Landelijke ontwikkelingen 

VRD blijft landelijke ontwikkelingen kritisch volgen en zal naar behoefte deze ontwikkelingen 

ondersteunen. De regionale situatie vraagt om een eigen visie op deze landelijke ontwikkelingen. 

Aansluiting en aanpassing daar waar nodig, ruimte voor eigen oplossingen daar waar het kan. De 

Landelijke Meldkamer Organisatie, aanpassing van een systeem van opkomsttijden (Rembrand) en 

kwaliteitszorgsystemen zullen worden benaderd en toegepast vanuit een regionale (lees: Drentse) 

eigenheid met respect voor de samenwerking in Nederland. Aan de andere kant neemt VRD haar 

verantwoordelijkheid als er een beroep wordt gedaan op Drenthe. Drenthe wordt één van de 

specialistische regio’s op het gebied van natuurbrandbeheersing en zal daarmee andere regio’s 

kunnen helpen. 

  

De VRD zet zich in om zelfredzaamheid te stimuleren zodat door middel van voorlichting 
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.  

 

De VRD ondersteunt 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.  

 
Daarbij is de inzet van de VRD minder gericht op toezicht en handhaving van de 
regelgeving. 

De VRD vergroot de eigen identiteit en zelfstandigheid van de brandweerposten in Drenthe 
binnen de context van het regionale collectief.  
 
De VRD implementeert nieuwe inzichten en (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van 
arbeidsveiligheid in de organisatie.  

De VRD zorgt er voor dat er in 2017 tenminste 4 jeugdbrandweergroepen zijn zodat 

kinderen hun interesse voor de brandweer vorm kunnen geven. 

De VRD benadert haar visie op landelijke ontwikkelingen, thema’s en beleidsvoornemens 

met een Drentse eigenheid. 

 



 

 

 

Financiën 

De gemeenten betalen in 2017 gezamenlijk hetzelfde bedrag als in 2016, wat betekent dat de 

verlaging (ad. € 150.000,-) van de brede doeluitkering die 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. De kosten worden 

in 2017 onder de gemeenten verdeeld volgens een verdeelsleutel die duurzaam, transparant en 

rechtvaardig is. De herverdeeleffecten worden tot een minimum beperkt. 

 

De VRD hanteert voor 2017 dezelfde financiële bijdrage van de gemeenten als in 2016.  


