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onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte raad,
Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaalde In artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe, het concept Jaarverslag en Jaarrekening
2010 Veiligheidsregio Drenthe ter kennisgeving aan.
Het concept Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Is op 28 februari jl. door het Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe besproken en aangeboden aan het Algemeen
Bestuur op 23 maart j l , die deze stukken vóór 1 juli vaststelt.
De jaarrekening voor het jaar 2010 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de definitieve versie van het Jaarverslag
en Jaarrekening 2010, die u in juli ontvangt, Is de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant bijgevoegd.
Het positieve exploitatieresultaat over 2010 bedraagt € 958.159,66, als gevolg van een
hogere rijksbijdrage. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling en nadere
bestuurlijke afspraken vloeien overschotten terug naar de twaalf Drentse gemeenten, Het
Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor een bedrag van € 84.000,— van het
overschot te besteden aan een onderzoek naar alternatieve bluswatervoorziening,
waardoor de brandweer op termijn minder drinkwater zou kunnen gebruiken en dat levert
financieel voordeel op, Per saldo wordt voorgesteld een saldo ad € 874.159,66,- via de
verdeelsleutel van de Inwoneraantallen terug te betalen aan de twaalf Drentse
gemeenten.
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Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe

^rc3&te
K.S. Heidoorn
voorzitter

S.C.H. Rltsema
secretaris

De Veilîgheîdsragîo Drenthe

Veiligheid is in de kern een lokale verantwoordelijkheid. Daarom is de veiligheidsregio een vorm van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dat betekent onder meer dat de gemeenten (indirect) het
beleid en optreden van de regio bepalen en dat de gemeenten eenfinanciëlebijdrage aan de regio leveren.
Het rijk verleent daarnaast een algemene bijdrage in de kosten van veiligheidsregio's via een BDUR-uitkering. Deze brede
doeluitkering is niet-kostendekkend en is niet gekoppeld aan bepaalde taken,
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De gemeenteraad kan een zienswijze op de ontwerpbegroling formuleren, welke
ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het jaarverslag en
jaarrekening wordt ter kennisgeving aangeboden.

Na akkoord door het Algemeen Bestuur worden het jaarverslag en jaarrekening en de
begroting naar Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden gestuurd,

Jaarverslag 2010 en Begroting 2 0 1 2 : een samenvatting

2010! Bezuiniging en een eenmalige uitkering aan de gemeenten
Het jaar 2010 was een jaar met krimp van gemeentelijke budgetten. Feitelijk is door de Veiligheidsregio Drenthe een bezuiniging gerealiseerd onder de nullijn, terwijl de noodzaak voor kwaliteitsverbetering sterker was dan de jaren daarvoor,
Dankzij een verhoogde bijdrage van het rijk - een compensatie voor onder andere de extra inspanningen op het gebied van
rampenbestrijding en crisismanagement - is beide mogelijk. Daarnaast zijn in 2010 veel uren besteed aan de voorbereiding,
in plaats van de uitvoering van plannen, waardoor er sprake is van een eenmalige uitbetaling ten gunste van de 12 Drentse
gemeenten.
2012! Een bezuiniging van 10% en investering in verbetering
In 2012 dient er een bezuiniging te worden doorgevoerd van 10% voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Drenthe. In de begroting 2012 is een verlaging van 10% van de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd ten opzichte van de bijdrage van 201a.
Tegenover de noodzaak omfinancieelstrak beleid te voeren, staat ook de noodzaak om te voldoen aan de verscherpte eisen
die de Wet veiligheidsregio's stelt. Het gaat om brandweerzorg, voorbereiding rampenbestrijding en crisismanagement en
de zorg voor de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Br moet in Drenthe worden geïnvesteerd om aan de wettelijke eisen te voldoen en onze inwoners adequate hulpverlening te kunnen (blijven) garanderen bij rampen en crises.
Het bestuur heeft hiervoor een verbeterplan vastgesteld, waarvan de effecten in 2011 al merkbaar zijn. De prijs die moet
worden betaald voor deze kwaliteitsverbeteringen, kan voor een deel worden bekostigd uit de verhoogde financiële bijdrage die het rijk sinds 2010 aan de regio's uitkeert.
Het bedrag van de brede doeluitkering is voor 2012 voor een deel vastgelegd. Hiervoor zijn separate voorstellen aangeboden aan het bestuur,
Regionalisering van de brandweer

Bij het opstellen van de begroting voor 2012 is geen rekening gehouden met de wettelijke ontwikkelingen rond de regionalisering van de brandweer, omdat de besluitvorming op dat moment nog niet was afgerond.
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