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Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de raad,
Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe (VRD).
De VRD verzoekt de raad van de gemeente Emmen het gevoelen over de ontwerp begroting
2014 VRD kenbaar te maken (zie bijlage 1).
Zoals bij u bekend markeert de ontwerpbegroting 2014 VRD een belangrijk moment omdat
met ingang van 1 januari 2014 de gemeentelijke brandweer opgeheven wordt en alle taken op
het terrein van brandweerzorg, als bedoeld in de Wet op de Veiligheidsregio's met ingang van
diezelfde datum worden overgedragen aan de VRD.
In de ontwerp begroting is een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd dat als basis
heeft gediend voor de verdere uitwerking van de regionalisering.
Wij zijn gelet op uitgangspunt 1 (blz. 16) voornemens een verzoek te richten aan het Algemeen
Bestuur VRD inzake de bezuiniging "Nieuw bluswatersysteem 2014' (zie bijlage 2).
De huidige meeijarenbegroting 2014 van de brandweer Emmen gaat uit van een totale
bijdrage aan brandweerzorg van C 7.858.156. Dit is inclusief overhead (facilitair tarief) en de
inwonerbijdrage aan de Hulpverleningsdienst Drenthe. Op basis van de ontwerpbegroting
2014 van de Veiligheidsregio Drenthe is de toekomstige totale bijdrage aan brandweerzorg
voor de gemeente Emmen geraamd op C 7.764.808, waardoor er een daling in de lasten is te
zien van C 93.348,-.
Door de overgang van het brandweerpersoneel naar de Veiligheidsregio Drenthe, vervalt de
dekking van C 890.000 voor facilitaire kosten. Hiervan kan ca. C 220.000 van de centrale
overheadbudgetten van de gemeente Emmen direct afgeraamd worden wegens het overgaan van
deze kosten naar de VRD. Wanneer naast deze direct af te ramen kosten, de daling van de kosten
van C! 93.348,- meegenomen wordt, resteert er nog een op te lossen dekkingstekort van S 576.652,op de facilitaire kosten.
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Op 25 juni 2013 heeft het college de raad per brief ingelicht over de 'Oplossingen tekort 2013 en
oplossingsrichting meerjarenperspectief 2014-2017'. In deze brief is melding gemaakt van de
taafotellingen als gevolg van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst en de Veiligheidsregio.
Gelet op het vorenstaande willen wij u in overweging geven om als gevoelen te formuleren en
kenbaar te maken aan Algemeen Bestuur van de VRD, dat wordt ingestemd met de ontwerp
begroting VRD 2014 en de daarin geformuleerde uitgangspunten.
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