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Onderwerp
Ter kennisgeving Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe.

Geachte raad,
Hierbij bieden wij u, overeenkomstig artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Drenthe, het door het algemeen bestuur vastgestelde Jaarverslag en
jaarrekening 2012 ter kennisgeving aan. Met deze brief informeren wij u over het
genomen besluit.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, ontvangt u het jaarverslag en jaarrekening niet in
combinatie met de ontwerpbegroting. Over de ontwerpbegroting wordt u separaat
geïnformeerd.
Resultaat 2012
Op 27 maart heeft het algemeen bestuur ingestemd met het Jaarverslag- en rekening
2012 en daarmee de bestemming van het positieve exploitatieresultaat. Het positieve
exploitatieresultaat over 2012 bedraagt € 695.500,-. Een afschrift van dit besluit treft u
bij deze brief aan.
Aan het einde van het jaar zijn wij geconfronteerd met een onverwachte extra instroom
van middelen. In december 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie alle
veiligheidsregio’s een incidentele bijdrage toegekend van € 402.000,-. Daarnaast
ontvingen wij een extra financiële bijdrage van de provincie van € 38.000,-. Tenslotte
deelden wij in de positieve resultaten van de Meldkamer Noord-Nederland (€ 117.000,-)
en de GHOR (€ 134.000,-). Dit is bij elkaar een aanzienlijk bedrag. Deze onverwachte
bijdragen vormen een substantieel deel van het positieve exploitatieresultaat, in totaal
€ 695.500,-. Het moment van ontvangst van deze bijdragen maakt, dat wij hierop niet
meer hebben kunnen anticiperen.

Bestemming van het positief exploitatieresultaat
Vanzelfsprekend is het uitgangspunt, conform de gemeenschappelijke regeling, dat
overschotten terugvloeien naar de gemeenten. In de bestuurlijke discussie vorig jaar in
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, is uitgesproken dat rekening gehouden
moet worden met de kosten van de regionalisering en het verstandig is daar gezamenlijk
rekenschap mee te houden door een buffer te vormen. Daarom heeft het algemeen
bestuur gekozen voor een 50/50-verdeling, waarmee tegemoet wordt gekomen aan beide
uitgangspunten. Het algemeen bestuur denkt hiermee tegemoet te zijn gekomen aan het
belang van uw gemeente en de noodzaak geleidelijk een financiële buffer te creëren om
het proces van regionalisering zorgvuldig vorm te geven.
Digitaal beschikbaar
U kunt het Jaarverslag en jaarrekening 2012 ook bekijken of downloaden via www.hvddrenthe.nl. Indien gewenst kunt u een of meer gedrukte exemplaren het jaarverslag en
jaarrekening aanvragen bij het secretariaat van de Hulpverleningsdienst Drenthe
(secretariaat@hvd-drenthe.nl, 0592- 324660).
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw S.C.H. Ritsema. Haar
telefoonnummer is 0592-366727.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

K.S. Heldoorn
voorzitter
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