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Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 
Jaar 2020 
Portefeuillehouder Burgemeester  
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder Niels Gehasse 
Telefoonnummer adviseur   0625630776 
Emailadres adviseur  n.gehasse@tynaarlo.nl 

 

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

De colleges van alle gemeenten in Drenthe zijn eigenaar en hebben een financieel en bestuurlijk 
belang in de GR VRD. Voor de volledige tekst van de regeling (statuten) zie  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (vrd.nl) 
De veiligheidsregio behartigt de belangen van de aan deze regeling deelnemende 
gemeenten op de volgende terreinen: 

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. 

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald aan de hand van de verdeelsleutel. Die hanteert de 
verdeelmaatstaven van de component openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en 
rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds; het andere deel van de bijdrage wordt verrekend naar 
het aantal inwoners van de gemeente. 
 
Het belang van de gemeente Tynaarlo in de VRD is ca. 6% van de totale begroting 

 
 

2. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij 

2021 (begroot) 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 2017 werkelijk 
€ 1.547.094 € 1.483.206  € 1.416.136 € 1.318.875 € 1.326.385 

 
3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 

gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).  

Het jaar 2020 ging normaal van start, maar kantelde in maart als gevolg van COVID-19 en GRIP 4. 
De VRD faciliteert de crisisorganisatie in het kader van de GRIP 4 COVID-19, veel medewerkers 
van de VRD, GGD en gemeenten hebben een rol in de stafsecties en ondersteunende processen.  
De coronacrisis heeft laten zien dat de VRD in crisistijd heel flexibel en wendbaar is. Zo zijn er 
bijvoorbeeld medewerkers ingezet bij de opbouw en ondersteuning van de corona-teststraten in 
Drenthe. 
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4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 
uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Actie  Toelichting  
Vakbekwaamheid 
brandweer en 
crisisbeheersing is 
beperkt uitgevoerd 
 

Er is gezocht naar mogelijkheden om met andere middelen, veelal 
digitaal, te voorzien in de vakbekwaamheid van het personeel. Dat is 
maar beperkt gelukt. 
Het is op afstand niet mogelijk om alle kennisoverdracht en vorming te 
laten plaatsvinden. 
 
De VRD constateert dat de basis van haar vakmanschap onder druk 
staat doordat niet tot heel weinig geoefend is in 2020. Dat geldt zowel 
voor de brandweerorganisatie als voor de crisisorganisatie. De kans op 
een incident met fatale gevolgen neemt hiermee toe. De 
zoektocht voor 2021 zal zijn hoe toch dit risico verkleind kan worden. 
 
Daarnaast zoekt de VRD naar alternatieve manieren om informatie 
beschikbaar te stellen aan brandweerteams bij incidenten, om de 
beperkingen in hun geoefendheid en kennisniveau te compenseren. 
Denk hierbij aan apps en digitale informatie die beschikbaar is tijdens 
een incident. 

Beleidsontwikkeling 
crisisbeheersing 

De beleidsontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing die in 2020 
zou starten, krijgt een impuls in 2021. Hier is door het bestuur van de 
VRD een beleidsimpuls voor vastgesteld en extra incidentele middelen 
aan toegekend.  

Beleidsontwikkeling 
brandweerzorg  

De beleidsontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing die in 2020 
zou starten, krijgt een impuls in 2021. Hier is door het bestuur van de 
VRD een beleidsimpuls voor vastgesteld en is een interne 
programmaleider voor aangewezen.  

 
5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 

Vestigingsplaats: Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij: De veiligheidsregio behartigt de belangen van de aan deze 
regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: 

d. de brandweerzorg; 
e. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
f. de geneeskundige hulpverlening. 

Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: 
c. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van 

onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; 
een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december 2019) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2020) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

6% 6% 

Resultaat  - 854.508 
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

316.672 terugstorten naar de gemeenten(Tynaarlo 18.232) en 
rest 537.836 wordt toegevoegd aan algemene reserve om 
buffer te hebben voor onder beschreven risico’s. 

Eigen vermogen  2.305.089 3.482.494 
Vreemd vermogen  23.386.770 33.226.233 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

Gemeentelijke bijdrage voldoende uitvoeren jaarlijkse 
opdracht veiligheidsregio 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

Portefeuillehouder is lid van het algemeen bestuur 
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6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Rechtspositie brandweervrijwilligers  Ontwikkelingen volgen en acteren 
Ongevallenverzekering Participeren in landelijke ontwikkelingen 
Inzet en evaluatie grote calamiteiten Ontwikkeling volgen en acteren 
Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Ontwikkelingen volgen en acteren 
Digitale verstoring Participeren in landelijke ontwikkelingen 
Claims als gevolg van effecten Covid bij inzetten Ontwikkelingen volgen en acteren 

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Voor het opvangen van de 1e financiële gevolgen bij het optreden van risico’s zoals hierboven 
genoemd is de algemene reserve op het maximum niveau gebracht, zodat niet direct een claim 
hoeft te worden gedaan op de gemeente. 
 

 

 


