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1. In te stemmen met het voorstel van de Regionale Brandweer Drenthe om in de begroting
2007 op de post “Bijdrage aan instellingen (RBD)” rekening te houden met een bijdrage
van € 4,92 per inwoner.
2. Het jaarverslag 2005 en de jaarrekening 2005 ter kennis te nemen.

p~ãÉåî~ííáåÖ
Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure wordt de ontwerpbegroting
2007 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt verzocht om binnen 6 weken de zienswijze
naar voren te brengen. De termijn zal op 20 juni 2006 sluiten.
De begroting is een vertaling van doelen welke in 2007 bereikt moeten worden. De inspanningen,
welke de Regionale Brandweer Drenthe pleegt, hebben betekenis voor elke gemeente in Drenthe.
Per aandachtsgebied is aangegeven welke doelen in 2007 bereikt moeten worden, hoe dat gedaan
wordt en hoeveel daarin wordt geïnvesteerd.
Het vormen van een Drentse Veiligheidsregio - naar landelijk beleid - op basis van de uitdrukkelijke
wens van de drie betrokken partijen om tot verdergaande samenwerking te komen, is in ontwikkeling.
De komende jaren wordt er in geïnvesteerd om tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen.
De precieze kosten in de opmaak naar de veiligheidsregio zijn nog niet inzichtelijk te maken maar het
principe ‘minder meerkosten’ vormt voor de langere termijn het uitgangspunt.
Mocht de minister voor 2007 wederom besluiten de bijdrage voor de centrale beheerskosten C2000
structureel uit het gemeentefonds te halen, dan blijft de ophoging van de bijdrage per inwoner beperkt
tot € 4,45 (€ 4,92 - € 0,47). Indien de minister besluit naast de bijdrage voor de centrale
beheerskosten C2000 ook de lokale extra exploitatielasten C2000 uit het gemeentefonds te lichten,
dan blijft de bijdrage per inwoner beperkt tot € 4,38 (€ 4,92 - € 0,47 - € 0,07). Dit zal vervolgens met
behulp van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd.

Bijlagen: geen.
Stukken ter inzage: het collegestuk en daarop betrekking hebbende stukken.
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Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 30 mei 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei’06, nummer: 06/487;
gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluit:
1. In te stemmen met het voorstel van de Regionale Brandweer Drenthe om in de begroting
2007 op de post “Bijdrage aan instellingen (RBD)” rekening te houden met een bijdrage
van € 4,92 per inwoner.
2. Het jaarverslag 2005 en de jaarrekening 2005 ter kennis te nemen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

