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Jaarverslag en jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 22 maart 2017 stelde het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) het Jaarverslag en de
jaarrekening 2016 van de VRD vast. Graag bieden wij u het jaarverslag en jaarrekening 2016 ter
informatie aan en lichten wij een aantal inhoudelijke en financiële prestaties toe.
Jaarverslag in twee versies
De opzet van het jaarverslag is zoals u van de VRD gewend bent, maar komt nu samen met een digitale
versie. Hierin kunt u de inspanningen en resultaten over het jaar 2016 ook op een compacte en beeldende
wijze bekijken.
Via de link: http://www.vrd-jaarverslag.com opent u de digitale versie en kunt u, via de downloadknop
rechts bovenin, ook de volledige versie van het jaarverslag (in de bekende opzet) bekijken.
Behaalde prestaties
De veiligheidsregio is nu drie jaar onderweg in de vorm waarin de brandweer in Drenthe volledig onderdeel
is van de organisatie. Het afgelopen jaar is verder ingezet op de ontwikkeling om te komen tot een
waardengedreven organisatie. De waarden vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn het vertrekpunt
om met elkaar te ontdekken wat het beste voor Drenthe werkt. Eén van de initiatieven is bijvoorbeeld een
andere manier waarop de VRD haar kwaliteit wil meten.
Naast deze ontwikkeling realiseerde de VRD in 2016 dat:
 de brandweer bij 87% van de alarmeringen binnen 15 minuten ter plaatse was;
 ruim 1300 woningchecks plaatsvonden en bijna 900 rookmelders zijn opgehangen;
 gestart is met een proef ‘uitruk op maat’ bij de brandweerpost Hoogeveen, om te ervaren of voor
bepaalde incidenten de bestrijding en hulpverlening met minder brandweermensen kan worden
georganiseerd;
 diverse netwerkbijeenkomsten plaatsvonden, met o.a. thema’s als contraterrorisme en
vitale partners;
 bij grote incidenten met veel slachtoffers nu wordt gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel
‘Grootschalig Geneeskundige Bijstand’;
 het bewustzijn rond agressie en geweld (Veilige Publieke Taak) in de organisatie is vergroot;



de risico-inventarisatie en –evaluatie van de 36 brandweergebouwen is afgerond. Bij een derde van de
posten is bouwkundig ingrijpen noodzakelijk.

Bovenstaande resultaten zijn een greep uit de behaalde prestaties in 2016. Een verdere toelichting vindt u
in het jaarverslag.
Financieel eindresultaat
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 460.000,-. Bij de 9 maanden rapportage werd nog
rekening gehouden met een resultaat van € 550.000,-. De terugloop van het resultaat is met name
ontstaan doordat in het laatste kwartaal een aantal extra oefeningen is georganiseerd en extra vrijwilligers
zijn opgeleid.
Bestemming overschot
Het overschot wordt, in lijn met voorgaande jaren, aan u terug gestort. Met onderstaande tabel treft u de
verdeling per gemeente aan. We constateren dat de begroting - in de drie jaar na de regionalisering steeds beter en nauwkeuriger aansluit op de taak en uitvoering van de organisatie. Dit betekent ook dat de
ruimte in de begroting om financiële risico’s op te vangen minder is geworden en er bij onvoorziene
ontwikkelingen eerder een beroep wordt gedaan op de algemene reserves. Wij gaan in ons algemeen
bestuur de huidige afspraken over het reservebeleid agenderen, om te onderzoeken of de huidige
afspraken nog steeds passend zijn.
Tabel verdeling overschot

Verklaring accountant jaarrekening
De accountant gaf een goedkeurende verklaring af op de jaarrekening. De accountant constateerde wel dat
er een overschrijding heeft plaatsgevonden op het programma Brandweerzorg en Personeel en dat deze
extra uitgaven niet rechtmatig hebben plaatsgevonden. De overschrijding van dit programma is ontstaan zoals hierboven aangegeven - doordat in het laatste kwartaal een aantal extra oefeningen is georganiseerd
en extra vrijwilligers zijn opgeleid. Bovendien zijn alle kosten van de vrijwilligers in dit programma
verantwoord, terwijl zij ook werkzaamheden uitvoeren die in andere programma’s zouden moeten worden
geboekt. Bijvoorbeeld hun verrichtingen voor huisvesting (schoonmaken e.d.).
Wij herkennen ons in de constatering van de accountant en investeren het komende jaar in het verfijnen
van het verrichting-, uitbetaling- en registratieproces.
Tot slot
Kortom: het jaar 2016 was een jaar waarin zowel op organisatorisch 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 die bijdragen aan een veilig Drenthe.
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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,

M.L.J. Out
voorzitter

M. van Delden
secretaris
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