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(Ontwerp)begroting aorz Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de raad,
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft in zijn
vergadering van 23 maartjl. de (ontwerp)begroting 2017 van de VRD, de jaarrekening en hetjaarverslag
2015 van de V KV behandeld. Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure is de
(ontwerp)begroting aangeboden aan alle gemeenteraden voor advies. De gemeenteraad wordt verzocht
om voor 20 juni aanstaande de zienswijze over de (ontwerp)begroting naar voren te brengen.
De jaarrekening en het jaarverslag

2015

van de VRD worden ter kennisname aangeboden.

Belangrijke speerpunten voor de VRD in 2017 zijn:
Risicobeheersing
De belangrijkste ontwikkelingen die in 2017 spelen, zijn onder andere het verder vergroten van de
rookmelderdichtheid en het geven van voorlichting over brandveiligheid op alle basisscholen in Drenthe.
Daarnaast ondersteunt de VRD bedrijven en instellingen om inzicht te krijgen in de risico's in of rondom
het bedrijf of instelling. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral risicogerichtheid en
vervolgens risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's voor anderen, het
beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling
tussen burgers, bedrijven en overheden.
Vraaggericht opleiden en oefenen
Afhankelijk van noodzakelijke capaciteiten van de brandweermedewerkers en de aanwezige risico's in het
verzorgingsgebied, worden oefeningen vraaggericht aangeboden. Doel van deze wijze van opleiden en
oefenen is dat onze brandweermedewerkers bij calamiteiten en incidenten effectief, vakkundig en veilig
kunnen optreden.
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Jeugdbrandweer
In Nederland is aangetoond dat de jeugdbrandweer een belangrijk aandeel heeft in het leveren van
nieuwe vrijwilligers. De VRD zet in op adequate ondersteuning van deze groepen zodat aansluiting vanuit
de jeugdbrandweer naar een reguliere functie als brandweervrijwilliger mogelijk is. Om de aanwas van
vrijwilligers te stimuleren, zorgt de VRD er voor dat er in 2017 tenminste vier jeugdbrandweergroepen
actief zijn zodat kinderen hun interesse voor de brandweer vorm kunnen geven.
Multidisciplinaire samenwerking
Uit evaluaties van oefeningen en incidenten blijkt dat de Drentse crisismanagementorganisatie weliswaar
een 'voldoende' scoort, maar zich aan het plafond van haar ontwikkeling bevindt. Zowel in 2016 als in
2017 wordt ingezet om dit plafond te doorbreken. Een goede verbinding met de partners, de regionale en
landelijke collega's en de maatschappij is hierbij van belang. Tijdens crises weten functionarissen elkaar
te vinden en waar en wanneer nodig op elkaar terug kunnen vallen. De VRD faciliteert een professioneel
optredende crisismanagementorganisatie door het aanbieden van multidisciplinaire activiteiten op maat,
actuele planvorming en de ondersteuning van gemeenten.
Versterken van het Drentse netwerk van de GHOR
Voor de GHOR is een goede relatie met ketenpartners en partners in de andere kolommen van groot
belang voor een goede samenwerking tijdens een ramp of crisis. Daarom wordt ook in 2017 gewerkt aan
het versterken van het Drentse netwerk. In dat kader worden onder andere de ketenpartners bezocht en
themabijeenkomsten georganiseerd. Ook worden de regionale platformbijeenkomsten van
(keten)partners actief bezocht.
(Ontwerp)begroting
De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de Kaderbrief 2017 VRD waarop het college op
2 februari 2016 een zienswijze heeft gegeven. De Kaderbrief 2017 VRD is door het algemeen bestuur van
de VRD ongewijzigd vastgesteld op 23 maart 2016. Gelet op artikel gab van de Wet gemeenschappelijke
regelingen treft u bijgevoegd de kaderbrief ter informatie aan.
De gemeenten betalen in 2017 gezamenlijk hetzelfde bedrag als in 2016, wat betekent dat de verlaging
(ad. € 150.000,-) van de brede doeluitkering die de VRD van het Rijk ontvangt en kostenstijgingen
(lonen en prijzen) binnen de eigen begroting worden opgevangen. Het reservebeleid is sober. De reserves
die bestemd zijn als weerstandvermogen worden afgezet tegen de daadwerkelijke financiële risico's en de
bestemmingsreserves worden in tijd, hoogte en aantal tot een minimum beperkt. Eventuele overschotten
vloeien terug naar de gemeenten.
Nieuwe verdeelsleutel brandweerzorg
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. In 2017 wordt de gemeentelijke bijdrage voor de
brandweerzorg verdeeld volgens een nieuwe verdeelsleutel. De nieuwe (nog vast te stellen) 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.
De invoering van een nieuwe verdeelsleutel vraagt om een wijzigingvan de gemeenschappelijke regeling.
De bijdrage voor de gemeente Emmen ziet u in onderstaande tabel:
Gefaseerde invoering nieuwe verdeelsleutel
Overzicht
gemeenteli
jke
Bijdrage
Emmen
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4·989·498
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Jaarrekening 2015 VRD
Met betrekking tot de jaarrekening 2015 VRD wordt het volgende meegedeeld:
De gemeenten hebben de VRD in 2015 en 2015 een financiële taakstelling van 2 x 5% opgelegd. Deze
taakstellingen zijn voortvarend opgepakt en dankzij de betrokkenheid van alle medewerkers volledig
afgerond. Conclusie is ook dat deze taakstelling een licht effect heeft gehad op de kwaliteit van de
brandweer. Samen met de directie is al een aantal acties in gang gezet om deze onderdelen een
verbeterimpuls te geven.
De jaarrekening 2015 van de VRD sluit af met een positief saldo van €
resultaat is het gevolg van:
a. een lagere uitgave aankoop nieuw materieel.
b. minder uitrukken.

1,412

miljoen. Het positieve

Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling vloeien in principe overschotten terug naar de
Drentse gemeenten. Voor de gemeente Emmen betekent dit een teruggave van C 394.292,-.
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Bij de jaarrekening is een goedkeurende verklaring van de accountant opgenomen.
Jaarverslag 2015 VRD
In 2015 zijn de volgende prestaties behaald:
• In 2015 is ingezet om het (brandveiligheids)bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van
burgers, bedrijven en (zorg)instellingen te stimuleren.
• Naast het voorkomen van branden is de brandweer in Drenthe gemiddeld zo'n 300 keer per
maand gealarmeerd voor een brand of incident. In 85% van de brandmeldingen is de brandweer
binnen de 15 minuten opgekomen.
• Er is gestart met het project 'terugdringen loze meldingen'. Met resultaat! In 2014 moest de
brandweer in Drenthe nog 1811 keer op pad voor wat achteraf een loze automatische
brandmelding bleek. Door het verifiëren van de melding is het aantal meldingen in 2015
teruggebracht tot 1400: een afname van maar liefst 23%. Deze aanpak wordt de komende jaren
verder doorgezet.
• Ook is in gezamenlijkheid invulling gegeven aan de wens van de organisatie om het werk meer
vanuit 'de bedoeling' te organiseren. Deze ontwikkeling is in 2015 voortgezet en vertaalt zich in
minder bureaucratie, korte lijnen en meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

