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onderwerp
Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte raad,
Hierbij bieden wij u de Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe aan. Graag
ontvangen wij uw zienswijze hierop.
De Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe is op 28 februari j l . door het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe besproken en vervolgens aangeboden
aan het Algemeen Bestuur op 23 maart j l . Vaststelling ervan vindt plaats tijdens de
bestuursvergadering van 29 juni 2011, met inachtneming van ontvangen zienswijzen.
Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur in de Ontwerpbegroting 2012 voor om
de huidige gemeentelijke bijdrage met 10% te verlagen met € 0,81, De bijdrage gaat van
€ 8,08 naar € 7,27 per inwoner.
Kritisch is bekeken op welke wijze deze verlaging kan worden gerealiseerd. Binnen de
huidige begroting is het verantwoord dit te realiseren met onder meer consequenties op
het thema opleiden en oefenen:
»
•
°

het budget voor opleiden en oefenen wordt verlaagd;
0,2 fte t.b.v. Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) wordt niet ingevuld;
het beschikbare budget voor de bijdrage in de kosten van trajectbegeleiding
brandweerpersoneel t.b.v. gemeenten vervalt.

Zoals gezegd wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2012 met 10% verlaagd. In het
meerjarenoverzicht ziet u momenteel wel een verhoging van deze bijdrage.
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In deze cijfers is, op basis van de huidige situatie, rekening gehouden met normale loonen prijscompensatie, Bovendien wordt rekening gehouden met de te verwachten
ontwikkeling omtrent aangepaste regelgeving inzake het Openbaar Meldsysteem
Brandweer.
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 23 maart uitgesproken dat juist ook
dit meerjarenperspectief kritisch moet worden bekeken. Uitgangspunt moet zijn dat geen
sprake is van stijgende gemeentelijke bijdragen. Het bestuur Is zich tegelijk bewust van
het feit dat voor ontwikkelingen in veiligheidsvraagstukken de komende jaren wellicht
ruimte moet worden gecreëerd. Te denken valt aan de verdere noodzakelijke
doorontwikkeling van de nieuwe crlsismanagementorganisatie. Tegelijk wijst het bestuur
op de verplichte regionalisering die Ineens door de minister bij wet wordt opgelegd. Een
ontwikkeling die Drenthe tot nu toe bewust niet heeft ingezet, maar waartoe wij nu
ineens worden gedwongen. Om dit alles in goede banen te lelden, zal aanzienlijke Inzet
nodig zijn. Het bestuur onderkent dit en zal haar zorgen over dit traject ook bespreken
met de minister. Waar mogelijk zal ook ondersteuning worden gevraagd,
U kunt er op rekenen dat het bestuur voor ledere begroting van de volgende jaren
expliciet stil zal staan bij de vraag hoe om te gaan met deze ontwikkelingen, de financiële
gevolgen hiervan en hierin steeds opnieuw een bewuste afweging zal voorleggen.
Conform artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe bieden
wij u, zoals aangegeven, hierbij de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken, Wij verzoeken u om desgewenst uw reactie op de
Ontwerpbegroting 2011 Veiligheidsregio Drenthe vóór 13 mei a.s. aan ons kenbaar te
maken,
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe

K.S. Heidoorn
voorzitter

S.C.H. Rltsema
secretaris

