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(verdeelsleutel) van de

Samenvatting
Op 1 januari 2014 is de brandweer in Drenthe geregionaliseerd en daarmee zijn de 12 gemeentelijke
brandweren samen met de Hulpverleningsdienst Drenthe gevoegd tot één organisatie: de Veiligheidsregio
Drenthe (VRD). Voorafgaand aan de regionalisering van de brandweer heeft het algemeen bestuur
besloten de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg in 2015 te herzien. Dit proces
is in 2015 opgepakt en op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van de VRD de eerste stap gezet om te
komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg aan de VRD.

Bijlageïn):
Briefvan de Veiligheidsregio

Drenthe d.d. 8 april zorö
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Aanleiding voor het voorstel
Aanleiding voor dit voorstel is een brief van de Veiligheidsregio Drenthe d.d. 8 april zorö.

Op 1 januari 2014 is de brandweer in Drenthe geregionaliseerd en daarmee zijn de 12 gemeentelijke
brandweren samen met de Hulpverleningsdienst Drenthe gevoegd tot één organisatie: de
Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Voorafgaand aan de regionalisering van de brandweer heeft het
algemeen bestuur besloten de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg in 2015 te
herzien. Dit proces is in 2015 opgepakt en op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur van de VRD de
eerste stap gezet om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor de
brandweerzorg aan de VRD.
2
Argumentatiefbeoogd effect
De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de
basisbrandweerzorg, anderzijds wordt deze bepaald door een bijdrage per inwoner voor onder andere
overhead, GHOR, rampenbestrijding en meldkamer.
Elke gemeente ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage uit het gemeentefonds voor taken op het gebied van de
openbare veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. Deze bijdrage wordt over de gemeenten verdeeld
volgens diverse verdeelmaatstaven. In 2015 zijn deze verdeelmaatstaven geactualiseerd en aangepast aan
het daadwerkelijke kostenpatroon van gemeenten voor de brandweer en rampenbestrijding. Dit betekent
dat de huidige rijksbijdrage voor de brandweer en rampenbestrijding aan de gemeente een
weerspiegeling is van de daadwerkelijke kosten. Indien de landelijke verdeelmaatstaven veranderen,
omdat bijvoorbeeld het kostenpatroon binnen gemeenten verandert, kan dit leiden tot een aanpassing
van de verdeling zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant.
In 2017 wordt de gemeentelijke bijdrage voor de brandweerzorg verdeeld volgens een nieuwe
verdeelsleutel. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de verdeelmaatstaven van de component
openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds en
voldoet het beste aan de bestuurlijke criteria rechtvaardig, transparant, duurzaam en met de minste
herverdeeleffecten.
Om invulling te geven aan het criterium 'acceptabele herverdeeleffecten' is besloten om de financiële
herverdeeleffecten gefaseerd - in 5 jaar - in te voeren. Dit stelt de gemeenten in staat om de bijdrage aan
de VRD vanuit een meerjarig perspectief te verwerken in de begroting. Bij een directe invoering van de
nieuwe verdeelsleutel zou de bijdrage voor de gemeente Emmen C 466.000 lager zijn.

De bijdrage voor de gemeente Emmen volgens de nieuwe verdeelsleutel conform de meerjarenbegroting
van de VRD ziet u in onderstaande tabel:

Gefaseerde invoering nieuwe verdeelsleutel

Overzicht
gemeentelij
ke
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Bijdrage
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Emmen

4.989-498

4.922.889

4.899·842

4.877-420

4.788.300

Gemeente Emmen,
blad g-a

De gevolgen van de nieuwe verdeelsleutel zijn reeds verwerkt in de (ontwerp)begroting 2017
Veiligheidsregio Drenthe.
De invoering van een nieuwe verdeelsleutel vraagt om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
De wijze van verdeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in artikel zç lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe. De VRD verzoekt ons om in te stemmen met het
wijzigen van artikel zç lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRD als volgt:
Artikel zç lid 2 GR VRD
In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het
jaar waarop de begroting betrekking heeft. Als verdeelsleutel wordt gehanteerd:
- de verdeelmaatstaven van de component openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en
rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds;
- een bijdrage per inwoner gebaseerd op het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor
de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per t januari van hetjaar, voorafgaande aan dat,
waarvoor de bijdrage verschuldigd is
De gemeenschappelijke regeling VRD is ingesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten en
derhalve moeten de colleges besluiten tot wijziging. De raad dient vervolgens op grond van artikel i van
de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het college tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regelingen. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
3

Relatie met bestaand beleid/eerder

genomen besluiten

Onderhavig voorstel heeft een relatie met de door de raad gegeven zienswijze op de (Ontwerp)begroting
2017Veiligheidsregio Drenthe.
4

Afstemming met externe partijen/communicatie

De publicatie van de gemeenschappelijke regelingen vindt plaats door de gemeente van vestiging.
5

Financiële consequenties/voorgestelde

dekking

De financiële aspecten zijn reeds verwoord in paragraaf 2 van dit voorstel.
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 23 mei 2016.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2016, B&W nummer: 16/490;

besluit:

Toestemming te verlenen tot het wijzigen van artikel zç lid 2 (verdeelsleutel) van de
Gemeenschappelijke Regeling "VeiligheidsregioDrenthe".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2016.

de griffier,

de wnd. voorzitter,

H.D. Werkman

G.J. Horstman

