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Cofinanciering Veiligheidshuis Drenthe

Geachte leden van de raad,
Onlangs hebben wij u hetjaarverslag Veiligheidshuis Drenthe 2014 toegezonden. In de briefbetreffende
hetjaarverslag hebben wij u gemeld dat er in het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe een basis is
gelegd voor cofinanciering door de overige gemeenten.
Wij hebben aangegeven dat op het moment dat er meer duidelijkheid over bestaat wij u hier nader over
zullen informeren. Dit is nu het geval.
Naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe hebben wij
besloten met ingang van 1 januari 2016 structureel een bijdrage te leveren in de kosten van het
Veiligheidshuis Drenthe.
Voor 2016 betekent dit een bijdrage van de gemeente Emmen, groot € 48.800.--.
De verdeling van de kosten van het Veiligheidshuis Drenthe is gebaseerd op een 70%-30% verdeling
welke voortvloeit uit het aantal behandelde casussen door het Veiligheidshuis.
De gemeenten Assen, Hoogeveen en Emmen dragen gezamenlijk 70% (totaal € 146.300,--) bij. De negen
andere gemeenten dragen gezamenlijk 30% bij hetgeen neer komt op een bedrag groot € 62.700,-Het percentage casussen en daarmee de gemeentelijke bijdrage wordt één keer in de twee jaar bijgesteld.
Wij willen u melden dat de Drentse gemeenten een Rijksbijdrage Veiligheidshuis ontvangen van
onder de voorwaarde dat er sprake is van cofinanciering van gemeenten.
Dit heeft de gemeente Emmen overigens al vanaf de start van het Veiligheidshuis Drenthe samen met
Assen en Hoogeveen op zich genomen.
€ 197.890,-
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Wij zijn tevreden met het voornemen dat er gestreefd wordt naar een sterkere verbinding tussen
gemeenten en het Veiligheidshuis Drenthe. Daarmee wordt er een bredere basis gevonden en is het niet
meer dan logisch dat alle Drentse gemeenten bijdragen in de cofinanciering van het Veiligheidshuis
Drenthe.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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