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Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 
Jaar 2021 
Portefeuillehouder 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 of ontvangst van de verbonden partij 

2022 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
€ 1.578.869 € 1.528.862 €1.483.204 €1.437.653 €1.347.692 

 

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).  

Covid-19: De crisisorganisatie, inclusief alle stafsecties hebben tot in juni gewerkt in de 
omstandigheden van de lockdown. Vanaf het begin van de zomer was er meer mogelijk en er 
ontstond daarmee ook meer druk op bijvoorbeeld evenementenaanvragen. Er is veel tijd gestoken 
in het gezamenlijk optrekken om vanuit de gemeenten dezelfde lijnen te hanteren. 
Uiteindelijk verliep COVID-19 toch weer anders en was er met de opkomst van de Omikronvariant 
in het najaar weer een volgende golf van besmettingen. De crisisorganisatie was daardoor weer 
volledig in de benen. 
 
Vernieuwde crisisorganisatie en ontwikkeling crisisplan:  
Meerdere recente crises hebben laten zien dat we met de standaard crisisorganisatie niet altijd uit 
de voeten kunnen. Het crisisplan en handboek crisisbeheersing zijn onder handen genomen om 
een crisisorganisatie neer te zetten die ook klaar is voor crises met maatschappelijke impact zonder 
direct fysieke aanleiding. Dit vergt een flexibele organisatie waarbij de VRD een regierol en/of 
netwerkrol kan vervullen. Belangrijk is dat de organisatie gevormd wordt naar de aard van de crisis 
en niet altijd volgens de standaard GRIP-procedures. 
 
Programma brandweerzorg: In 2021 is de basis gelegd voor het programma brandweerzorg dat in 
2022 met brandweerposten wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het programma heeft tot doel om 
Drentse brandweerzorg toekomstbestendig en rondom vrijwilligheid te organiseren. 

 
4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Actie  Toelichting  
Opleiden en oefenen Door de coronacrisis hebben er activiteiten niet, gedeeltelijk of digitaal 

kunnen plaatsvinden. Komende jaren wordt er geen inhaalslag 
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gemaakt maar gaat het weer terug naar de reguliere hoeveelheid 
activiteiten. 

 
 

5. 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 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

5.78 % 5.78 % 

Resultaat  - 118.585 
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

Reserve versterken conform besluitvorming 
 

Eigen vermogen  3.482.494 3.292.883 
Vreemd vermogen  33.226.232 29.054.710 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

 1.547.000 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

1 AB-lid 1 AB-lid 

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Veiligheid informatievoorziening & privacy Begrotingswijziging 2022 en verder 
Rechtspositie brandweervrijwilligers Ontwikkelingen volgen en acteren 
Onverwachte ontwikkeling groot 
brandweermaterieel 

Ontwikkelingen volgen en acteren 

Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Ontwikkelingen volgen en acteren 
 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Een aantal risico’s zijn in beeld, en daarvoor zijn bestemmingsreserves beschikbaar. 
 
 
 

 

 


