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Jaarrekening en jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Geachte leden van de raad,

Het algemeen bestuur van de VRD heeft in zijn vergadering van 27 maart j l . de jaarrekening
2012 van de VRD en het jaarverslag 2012 van de VRD beha ndeld.
Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure worden de jaarrekening
en het jaarverslag ter kennisname a a ngeboden aan de gemeenteraad.

Met betrekking tot de jaarrekening 2012 VRD wordt het volgende meegedeeld:
» De jaarekening 2012 van de VRD sluit af met een positief saldo van C 695.500,-. Het
positieve resultaat is o.a. het gevolg van een incidentele bijdrage van het rijk ad C
402.000,-, welke in december 2012 is ontvangen.
Daarnaast is er een financiële bijdrage van de provincie ontvangen van C 38.000,- . En
tenslotte is er een financiële meevaller als gevolg van de positieve resultaten van de
Meldkamer Noord Nederland (C 117.000,-) en de GHOR (C 134.000,-).
» Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling en nadere bestuurlijke afspraken vloeien
in principe overschotten terug naar de 12 Drentse gemeenten. Gelet op de aanstaande
regionalisering van de brandweer wordt hiervan afgeweken en wordt de helft van het
bedrag van C 695.500,- te weten C 347.750 aangewend voor dit regionaliseringstraject.
Het resterende bedrag uit het resultaat 2012 van C 347.750,- vloeit terug naar de
gemeenten in Drenthe. Voor de gemeente Emmen betekent dit op basis van een
inwonertal van 108.843 (peildatum 1-1-2012) een bedrag van C 77.279,-.
« Bij de jaarrekening 2012 is een goedkeurende verkla ring van de accountant overlegd.
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