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onderwerp
Jaarrekening 2008 Regionale Brandweer Drenthe, Jaarrekening 2008 GHOR Drenthe en
Ontwerpbegroting 2010 Hulpverleningsdienst Drenthe
Geachte heer/mevrouw,
Op 22 april j l . heeft er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Drenthe plaatsgevonden.
Omdat de agenda en de daarbij behorende stukken u in een laat stadium zijn toegestuurd
heeft u niet de tijd gehad om u hierop adequaat voor te bereiden. Daarom heeft het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, op voorstel van de voorzitter de heer K.S.
Heidoorn, besloten om de agendapunten 4 t / m 9 tijdens de vergadering op 22 april j l .
niet te behandelen, maar door te schuiven naar de vergadering van 17 juni a.s. Het
betreft de volgende onderwerpen:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jaarverslag 2008 Regionale Brandweer Drenthe en GHOR Drenthe;
Jaarrekening 2008 Regionale Brandweer Drenthe
Jaarrekening 2008 GHOR Drenthe
Jaarplanning 2009 Hulpverleningsdienst Drenthe
Begroting 2010 Hulpverleningsdienst Drenthe
Reserves en voorzieningen jaarrekening 2008 Regionale Brandweer Drenthe

Echter, aan de afhandeling van de jaarrekening en de ontwerpbegroting zijn - op de
grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe en de Wet
gemeenschappelijke regelingen - termijnen verbonden.
De jaarrekening wordt door het dagelijks bestuur aangeboden aan de
gemeenteraden. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar
vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt. Deze
vaststelling zal derhalve plaats dienen te vinden tijdens de vergadering van het
algemeen bestuur op 17 juni a.s.
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De ontwerpbegroting wordt zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden, door het dagelijks bestuur aan de gemeenteraden
toegezonden. De raden kunnen over de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur
hun zienswijze doen blijken. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1
juli van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de begroting moet dienen.
Deze vaststelling zal derhalve plaats dienen te vinden tijdens de vergadering van
het algemeen bestuur op 17 juni a.s.
Zowel de jaarrekeningen 2008 van de Regionale Brandweer Drenthe en de
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Drenthe en de ontwerpbegroting
Hulpverleningdienst Drenthe zijn inmiddels naar de gemeenteraden van de twaalf Drentse
gemeenten gestuurd.
Hoewel de regeling daartoe niet verplicht, lijkt het ons gewenst om de raden in het kader
van de actieve informatieplicht ook het jaarverslag 2008 van de Regionale Brandweer
Drenthe en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen te verstrekken.
Dit verslag is eveneens verstuurd aan de gemeenteraden.
Wij vertrouwen er op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

K.S. Heidoorn
Voorzitter VeiligheidsVegVo Drenthe
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J'.L.A. Kessen
Secretaris Veiligheidsregio Drenthe

