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onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe
Geachte raad,
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe heeft de begroting 2012
Veiligheidsregio Drenthe, onder kennisneming van de ontvangen zienswijzen van de
gemeenteraden, vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2011.
Op basis van de ontvangen zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur omtrent het
meerjarenperspectief besloten dat de gemeentelijke bijdrage in 2013 e.v. maximaal het
bedrag van 2012 zal zijn, te weten € 7,27 per inwoner. In het najaar van 2011 worden de
uitgangspunten voor de begroting van 2013 uiteengezet in de kaderbrief.
Tevens heeft het Algemeen Bestuur in deze vergadering het jaarverslag en jaarrekening
2010 Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld.
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 36 lid 5 en artikel 38 lid 3 Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Drenthe ontvangt u hierbij een exemplaar van de vastgestelde
begroting 2012 en het vastgestelde jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio
Drenthe. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in de jaarrekening
opgenomen,

Gelieve bij beantwoording datum en kenmerk van deze
brief vermelden.
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Volledigheidshalve zijn ter informatie afschriften van de bijbehorende adviezen/
voorstellen aan het bestuur van de Veiligheidsregio bijgevoegd. Het Algemeen Bestuur
heeft overeenkomstig het voorgestelde besloten.
U kunt de begroting 2012 en het jaarverslag en jaarrekening 2010 ook bekijken of
downloaden via www.hvd-drenthe.nl. Indien gewenst kunt u een of meer gedrukte
exemplaren van de begroting en het jaarverslag en jaarrekening aanvragen bij het
secretariaat van de Hulpverleningsdienst Drenthe (secretariaat@hvd-drenthe.nl, 0592
324 660).
Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

^cstijpo^

K.S. Heidoorn

S.C.H. Ritsema

Voorzitter

secretaris
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Advies / voorstel aan Algemeen Bestuur
Kenmerk:
Nota00097
Vergaderdatum:
29 iuni 2011
4a
Agendanr.:
Status:
Besluitvorming
Bijlagen:
Concept Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Drenthe
Functie:
Opsteller:

Naam:
Rieks Schuinder

I n s t e m m i n g v e r k r e g e n via:
Functie:
Directeur HVD
Directeur GHOR*
Hoofd sector multidisciplinaire
veiligheid*
Hoofd sector Brandweer (in)
Drenthe*
Hoofd stafafdeling
ondersteuning*
Controller*
indien van toepassing

Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling

in MT HVD
in RMT HVD
in DOV
in DB VRD
in AOV-overleg
AB VRD

Naam:
F. Heerink

Paraaf:

Paraaf:

H.H. Schuinder

Ja / Nee:
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Wanneer ( d a t u m ) :

01-06-2011
23-06-2011
29-06-2011

Onderwerp:
Concept Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe.

Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om in te stemmen met:
1. het concept Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe;
2. het positief resultaat € 958.159,66 als volgt te bestemmen:
a. € 874.159,66 uit te betalen aan de twaalf Drentse gemeenten;
b. € 84.000,— te bestemmen voor onderzoek naar alternatieve
bluswatervoorziening.
Aanleiding:
Op grond van artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
dient er jaarlijks een jaarrekening opgesteld te worden.

Besluit:

Datum:

Paraaf:

advies / voorstel:
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Argumenten:
Ad voorstel 2a: De teruggave aan de gemeente van het restant is conform artikel 39 van
de Gemeenschappelijke Regeling.
Ad voorstel 2b: De primaire bluswatervoorziening waar de brandweer in Nederland tot op
heden sterk van afhankelijk is, wordt gevormd door brandkranen die op de drinkwaterleiding zijn aangesloten. Door veranderde inzichten (en daarop aangepaste wetgeving)
wordt echter bij zowel de nieuwe ontwikkeling als ook bij renovatie van het drinkwaternet, vanuit het oogpunt van volksgezondheid, bewust gekozen voor een leidingnet met
een veel kleinere doorstroomcapaciteit. Deze onontkoombare ontwikkeling maakt het
noodzakelijk om de bluswatervoorzieningen voor de brandweer te herzien. Immers de
primaire bluswatervoorziening schiet, vanuit het huidige repressieve concept, in
toenemende mate tekort. Daarnaast gaat het huidige concept primair uit van brandkranen, gepaard met structurele lasten voor de gemeenten. Er worden door de drinkwaterbedrijven kosten berekend voor aanleg, onderhoud en toestaan van het gebruik van
brandkranen.
In het kader van de bezuinigingstaakstelling is in een Drentse gemeente nagedacht om op
de kosten van de bluswatervoorzieningen te besparen. Er is een verkenning gemaakt om
de brandweervoertuigen (tankautospuit) zodanig om te bouwen, dat er voldoende
bluswater in het voertuig aanwezig is om een huisbrand te bestrijden. De resultaten van
deze verkenning laat een positief beeld zien. Er zijn reële mogelijkheden tot
kostenreductie voor de gemeenten.
De HVD ziet mogelijkheden dit initiatief op Drents niveau verder uit te werken en te
coördineren. Binnen de huidige formatie is geen personele capaciteit aanwezig om deze
taak te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt een externe projectleider gedurende VA jaar
in te huren. De projectkosten hiervan worden geraamd op € 84.000,—. Het resultaat van
het project moet zijn dat de gemeenten inzicht krijgen of en op welke wijze de
bluswatervoorziening anders georganiseerd kan worden en welke besparingen hiermee
structureel gerealiseerd kunnen worden.

Alternatief / alternatieven / kanttekeningen:
N.v.t.
Personele consequenties:
N.v.t.
Financiële consequenties:
De teruggave van het restant aan de 12 Drentse gemeenten ad € 874.159,66 vindt plaats
op basis van inwonertal.
Er wordt € 84.000,— gereserveerd t.b.v. het project alternatieve bluswatervoorziening.
Er is een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De accountant schrijft dat
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de
baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010. Er is geen
Verslag van bevindingen omdat er geen op- en aanmerkingen zijn.
Juridische consequenties:
N.v.t.
Facilitaire consequenties:

N.v.t.
Betrokkenheid externe partners:
N.v.t.
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Communicatie (in- en extern):
Op grond van artikel 38 lid 3 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe doet
het Dagelijks Bestuur van de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur
mededeling aan de raden van de gemeenten.
Uitvoering / planning:
Het Dagelijks Bestuur zendt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde rekening binnen
twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.
en het Centraal Bureau voor de Statistiek (in het kader van SiSa).
Evaluatie:

N.v.t.

Vfemgheidsregio

Drent ie
Advies / voorstel aan Algemeen Bestuur
Kenmerk:
Nota00104
Vergaderdatum:
29 juni 2011
Agendanr.:
4b
Status:
Besluitvorming
Bijlagen:
Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe
Functie:
Opsteller:

Naam:
Rieks Schuinder

Instemming verkregen via:
Functie:
Directeur HVD
Directeur GHOR*
Hoofd sector multidisciplinaire
veiligheid*
Hoofd sector Brandweer (in)
Drenthe*
Hoofd stafafdeling
ondersteuning*
Controller*
indien van toepassing

Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling

in MT HVD
in RMT HVD
in DOV
in DB VRD
in AOV-overleg
AB VRD

Naam:
F. Heerink

Ja / Nee:
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Paraaf:

Paraaf:

Wanneer ( d a t u m ) :

01-06-2011
23-06-2011
29-06-2011

Onderwerp:
Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe,
Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur stelt voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012
Veiligheidsregio Drenthe, hetgeen betekent een gemeentelijke bijdrage van € 7,27 per
inwoner.
Aanleiding:
Op grond van artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
dient er jaarlijks een begroting opgesteld te worden. Met deze begroting wordt hieraan
voldaan.
Argumenten:
De uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2012 zijn in de brief inzake de financiële
kaders voor de begroting 2012 toegelicht. In deze brief is uitgegaan van een 10%
bezuinigingstaakstelling op de bijdrage per inwoner. De gemeentelijke bijdrage is
verlaagd met € 0,81 per inwoner. Dit betekent een inwonerbijdrage van € 7,27. Hiermee
wordt voldaan aan de bezuinigingstaakstelling van 10% op de bijdrage per inwoner.
Met betrekking tot de meerjarenraming wordt opgemerkt dat de hierin genoemde
bedragen indicatief zijn op basis van de algemene loon- en prijsindexatie en onder andere
geraamde tekorten op de inkomsten van het Openbaar Meldsysteem. Het DB heeft kennis
genomen van het feit dat meerdere gemeenteraden in hun zienswijze geen ruimte bieden
voor een uitzetting van de lasten per inwoner voor de komende jaren.

Besluit:

Datum:

Paraaf:

advies / voorstel:
Nota00104
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Daarnaast is er met betrekking tot het proces van regionalisering brandweer nog veel
onduidelijk. Pas in de loop van dit jaar zal meer duidelijkheid komen over de werkelijke
omvang van de kosten in het meerjarenperspectief. Met inachtname van de wens van
gemeenteraden, zal het DB in de kaderbrief van november 2011 een aangepast
meerjarenperspectief voorleggen.

Alternatief / alternatieven / kanttekeningen:
Erratum Ontwerpbegroting 2 0 1 2
In de Ontwerpbegroting 2012 zijn er - t.o.v. de ontwerpbegroting die in het Algemeen
Bestuur d.d. 23-03-2011 is besproken - twee wijzigingen.
1.

In de Ontwerpbegroting 2012 is een verschil geconstateerd tussen de specificaties
van de voorstellen, die bekostigd worden uit de stelpost rijksbijdrage. In het
overzicht op pagina 15 wordt een bedrag van € 625.000,-- genoemd en op de
pagina's 28 en 44 een bedrag van € 580.000,—. Het verschil van € 45.000,—
heeft betrekking op de ondersteuning van gemeenten in crisiscommunicatie.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 maart 2011 Is de 'Agenda
voor Crisisbeheersing 2011-2014; Regionaal Beleidsplan Drenthe:
rampenbestrijding en crisisbeheersing'vastgesteld. In dit beleidsplan is een
specificatie van projecten met bedragen opgenomen. Het ondersteunen van
gemeenten in crisiscommunicatie is in deze lijst opgenomen maar niet in het
bedrag, dat genoemd is in het notavoorstel over de begroting 2012.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

2.

Naar aanleiding van de I e begrotingswijziging 2011 moet de specificatie van de
gemeentelijke bijdrage voor 2011 op pagina 59 aangepast worden.

Bovengenoemde wijzigingen zijn reeds in de bijgevoegde ontwerpbegroting verwerkt.
Personele consequenties:
N.v.t.
Financiële consequenties:
De gemeentelijke bijdrage is verlaagd met €0,81 per inwoner. Dit betekent een
inwonerbijdrage van € 7,27 per inwoner.
Juridische consequenties:
N.v.t.
Facilitaire consequenties:

N.v.t.
Betrokkenheid externe partners:
Zie communicatie en uitvoering.
Communicatie (in- en extern):
Op grond van artikel 36 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Drenthe zendt het Algemeen Bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming
aan de 12 Drentse gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen desgewenst hun
zienswijze kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten.
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Uitvoering / planning:
Op grond van artikel 36 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Drenthe dient het Dagelijks Bestuur de begroting en de meerjarenraming binnen twee
weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, doch in ieder geval vóór 15 juli aan
Gedeputeerde Staten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (in het kader van SiSa) te
zenden.
Evaluatie:
N.v.t.

