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Geacht college,
Op 15 december heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering
heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Bestuursrapportage, de Kaderbrief en het terugbetalen van
reserves. Met deze brief informeren wij u hierover.
Tweede Bestuursrapportage 2014
Bijgevoegd treft u de Tweede Bestuursrapportage 2014 aan. Hierin wordt een terugblik gegeven op de
afgelopen negen maanden van de Veiligheidsregio Drenthe. In deze negen maanden is de
taakstellingsopdracht van 5% volgens opdracht uitgevoerd. Omdat behoedzaam is omgegaan met
vacatures en investeringen en er al voorgesorteerd is op de taakstelling van 2015 is er voor 2014 een
positief saldo te verwachten.
Er is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen in de Bestuursrapportage. Vanwege het budgettairneutrale karakter heeft de provincie aangegeven dat het ter kennisname brengen aan de gemeenteraden
volstaat in plaats van ter zienswijze.
Verzoek
Wij verzoeken u om de Bestuursrapportage ter kennisname aan te bieden aan uw gemeenteraad.
Kaderbrief 2016
Bijgevoegd treft u de kaderbrief 2016 aan. Voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio
Drenthe wordt een kaderbrief opgesteld waarin op hoofdlijnen de inhoudelijke, organisatorische en
financiële ontwikkelingen benoemd zijn. Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt u in de
gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de kaderbrief.
Verzoek
Wij vragen u uw zienswijze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29 januari aan ons kenbaar te maken.
Vervolgens wordt - op basis van de uitkomsten van de consultatie - een extra vergadering van het
algemeen bestuur gepland in februari 2015 om deze uitkomsten te bespreken in relatie tot de
ontwerpbegroting 2016.

Terugbetaling reserves
Gemeenten hebben kosten gemaakt in het kader van de regionalisering. Met een bijdrage uit de reserve
kunnen eventuele frictiekosten gedekt worden. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten om in totaal
€ 1.937.334,- uit te betalen aan de gemeenten op basis van inwoneraantal. Voor uw gemeente betekent
dit een teruggave van € 428.730,Tot slot
Heeft u nog vragen. Dan kunt u contact opnemen met Bert Coelingh via 06-50539680 of
b.coelingh@ggddrenthe.nl
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Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,
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