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Oplegger informatie begroting verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Veiligheidsregio Drenthe 
Jaar 2023 
Portefeuillehouder Burgemeester – Marcel Thijsen 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder Niels Gehasse 
Telefoonnummer adviseur   0592 - 266 837 
Emailadres adviseur  n.gehasse@tynaarlo.nl 

 

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij  

Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende 
terreinen: 

a. de brandweerzorg; 
b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
c. de geneeskundige hulpverlening; 
d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis 

Drenthe. 
 
Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: 

a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; 
b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 
 

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming  

2022 (bijdrage lopende 
begrotingsjaar, eventueel 
bijgesteld) 

2023 2024 2025 2026 

€ 1.579.710 € 1.640.291 € 1.698.170 € 1.756.898 € 1.813.656 
 

3. (Wettelijk) kader  

In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een 
gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: 
veiligheidsregio (deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio’s). 

Er is een bruikleenovereenkomst tussen de gemeente en de VRD over het gebruik van de 
brandweerkazernes door de VRD. Deze kazernes zijn in eigendom van de gemeente. 

 
4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties 

Verwachte datum Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp / besluit  
14 april 2022 Jaarverslag en 

jaarrekening 2021 
DB/AB Ter kennisname aan 

college en raad 

14 april 2022 Begrotingswijziging 
2022 

DB/AB Zienswijze door de 
raad 

14 april 2022 Ontwerpbegroting 
2023 

DB/AB Zienswijze door de 
raad 

 Kwartaalrapportages Directeur VRD  
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5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde 
begroting 2022) 

Onderwerp (programma) Bijstelling  € Toelichting  
Loon- en prijscompensatie  € 625.000 Reguliere aanpassingen 

Kapitaalslasten toename  € 60.000 Reguliere aanpassingen 

Voldoende gekwalificeerde 
vrijwilligers 

 € 245.000 Zie begeleidende brief en 
ontwerpbegroting 

Data en informatie zijn 
cruciale componenten 

 € 180.000 Zie begrotingswijziging, begeleidende 
brief en ontwerpbegroting 

Expertisepartner op fysieke 
veiligheid 

 € 80.000 Zie begeleidende brief en 
ontwerpbegroting 

Verbeterplan 
informatieveiligheid 

 € 160.000 Zie begrotingswijziging, begeleidende 
brief en ontwerpbegroting 

Stopzetten bijdrage 
ontwikkelgelden 

 -/- € 
300.000 

Volgens afspraak vervalt dit bedrag 
voor innovatie 

 
6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij:   Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 

Vestigingsplaats:    Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij:  

a. de brandweerzorg; 
b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
c. de geneeskundige hulpverlening. 

Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: 

a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van 
onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; 

b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Verwacht einde van 
begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

5.78 % 5.78 % 

Resultaat  118.585 0 
Eigen vermogen  2.778.820 2.665.341 
Vreemd vermogen  29.568.772 25.568.303 

 
7. Ontwikkelingen  

Omschrijving  Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, 
besluitvorming) 

Voldoende gekwalificeerde 
brandweervrijwilligers  

Structureel  € 245.000,- 

Data en informatie zijn cruciale componenten  Structureel  € 180.000,- en incidenteel € 
225.000,-, de incidentele kosten worden t.l.v. 
de reserves gebracht 
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Expertisepartner op fysieke veiligheid  Structureel  € 80.000,- 

Verbeterplan informatieveiligheid  Structureel  € 160.000,- 
 

8. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Rechtspositie brandweervrijwilligers  Ontwikkelingen volgen en acteren 
Onverwachte ontwikkeling groot 
brandweermaterieel 

Ontwikkelingen volgen en acteren 

Ontwikkelingen huisvesting  Ontwikkelingen volgen en acteren 
Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Ontwikkelingen volgen en acteren 
Digitale verstoring/Cybercrime Ontwikkelingen volgen en acteren 
Arbeidsmarktproblematiek Ontwikkelingen volgen en acteren 
Ontwikkelingen klimaat en energie Ontwikkelingen volgen en acteren 

 

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen  

Ken- en stuurgetallen Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Netto schuldquote 54.3 53.9 
Solvabiliteit 8.6% 9.4% 
Structurele exploitatieruimte 0.02% - 0.64% 
(Belastingcapaciteit)  - - 

 

10. Opmerkingen vanuit financiën   

 
In algemene zin geldt voor elke organisatie, dus ook een verbonden partij, dat men momenteel 
tegen financieel roerige tijden aan loopt met o.a. een hoge inflatie. Daarnaast wordt o.a. extra geld 
ingezet ten behoeve van datagedreven werken en informatieveiligheid.  
 
Het belangrijkste aandachtspunt bij de VRD blijft vooralsnog het hebben van voldoende 
gekwalificeerde vrijwilligers. 
 

 
11. Concept zienswijze begrotingswijziging en ontwerpbegroting 

 
Voorstel om geen zienswijze in te dienen. 
 

 


