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Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 22 maart 2017 stelde het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de ontwerpbegroting
2018 vast en besloot deze voor een zienswijze te versturen aan de Drentse gemeenteraden. U vindt het
document, samen met de kaderbrief, in de bijlage. In deze begeleidende brief vindt u een toelichting op de
nieuwe opzet, de speerpunten uit de ontwerpbegroting en de gemeentelijke bijdrage voor 2018.
Nieuwe opzet begroting
Hoofdstukken op basis van missielijnen
De opzet van de begroting van de VRD is anders dan voorgaande jaren. Voorheen bestond de begroting uit
een beschrijving van de activiteiten binnen de specifieke portefeuilles - zoals Risicobeheersing,
Vakbekwaamheid, Multidisciplinaire Veiligheid en GHOR. Het doel van de nieuwe opzet is een begroting die
meer aansluit bij de missie/bedoeling van de organisatie. Die staat centraal en op basis hiervan worden de
activiteiten in 2018 benoemd. Het doel van deze nieuwe opzet is beter zicht op en meer richting te geven
aan de wijze waarop de VRD – met oog voor de ontwikkelingen – in 2018 invulling wil geven aan haar
missie:
‘Wij treden op bij calamiteiten en crises’
‘Wij vergroten de bewustwording over fysieke veiligheid’
‘Wij zijn onderdeel van de samenleving’
‘Wij zijn een vitale en flexibele organisatie’
Alleen afwijkingen
Deze begroting beschrijft alleen afwijkingen en benoemt niet zozeer de ‘dagelijkse’ werkzaamheden. In de
jaarverslagen wordt wel gerapporteerd over de resultaten van het geheel (zowel de dagelijkse als de
afwijkende werkzaamheden). Hierdoor wordt de begroting bondiger en overzichtelijker.
Speerpunten
De VRD is een netwerkorganisatie ter ondersteuning van de gemeentelijke taken op het gebied van
brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Samen met gemeenten en partners werkt de
VRD aan een veilig Drenthe.

In 2018 zetten we ons onder andere in op:

het voorkomen van incidenten, minder slachtoffers en minder schade;
Brandweer en de GHOR richten zich samen met de partners op de risico’s die er toe doen en het op een
adequate wijze beïnvloeden van deze risico’s.

het geven van voorlichting op scholen over brandveiligheid;
De VRD is nu en de komende jaren in staat om elke school in Drenthe voor te lichten.

de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet;
De VRD ziet voor 2018 en de toekomst kansen om de visie op risicobeheersing binnen de context van
de nieuwe wet vorm te geven.

het afronden van de proef ‘uitruk op maat’;
Zodat brandweerposten in staat worden gesteld desgewenst bepaalde incidenten te bestrijden met
minder mensen.

het verstevigen van de lokale eigenheid en autonomie op de brandweerposten;

een efficiënte en veilige inzet van mensen, middelen en materiaal;

innovatie en nieuwe tactieken;
Met als doel het optreden van de brandweer veiliger, flexibeler, effectiever en efficiënter te maken.

het maken van afspraken over de huisvesting van de brandweer;
Huisvesting is voor de uitvoering van de repressieve taken een kritisch bedrijfsmiddel, waarop de VRD
geen directe invloed heeft. In 2017 en 2018 gaan wij met gemeenten in gesprek over de wijze waarop
de huisvesting geregeld wordt en de financiële gevolgen hiervan.

een andere manier van kwaliteitsmeten.
Bovenstaande speerpunten zijn een greep uit de activiteiten in 2018. Een verdere toelichting op deze punten
leest u in de ontwerpbegroting.
Financieel
De VRD ontvangt een bijdrage van het rijk en een bijdrage van de deelnemende gemeenten. De VRD heeft
voor 2018 in totaliteit dezelfde financiële bijdrage gevraagd van de gemeenten als in 2016 en 2017. De
stijging van de prijs- en looncompensatie, evenals de verlaging van de Rijksbijdrage worden binnen de
begroting opgevangen.
In onderstaande tabel treft u de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2018 aan. In deze bijdrage is de
bezuiniging van € 200.000,- gerealiseerd in de periode 2016-2018, verwerkt. Dit betekent dat de
gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd met € 200.000,- van € 23.4 miljoen in 2017 naar € 23.2
miljoen in 2018.
Gemeentelijke bijdrage 2018
Gemeente

Totale bijdrage VRD 2018

Aa en Hunze

1.280.822

Assen

2.780.636

Borger-Odoorn

1.100.037

Coevorden

1.772.725

De Wolden

1.210.647

Emmen

6.306.8401

Hoogeveen

2.238.383

Meppel

1.307.209

Midden-Drenthe

1.517.056

Noordenveld

1.355.897

Tynaarlo

1.318.875

Westerveld

1.015.845

Totaal
1

23.204.973

Dit is inclusief de bijdrage voor de 24 uursdienst van Emmen € 1.448.101,-
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Uw zienswijze: bij voorkeur vóór 19 juni, uiterlijk 10 juli
U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2018. Op 12
juli vindt hierover besluitvorming plaats door het algemeen bestuur van de VRD. Om dit goed voor te
kunnen bereiden, vragen wij u uw zienswijze bij voorkeur vóór 19 juni, maar uiterlijk 10 juli aan ons
kenbaar te maken. Door de besluitvorming in juli te plannen hopen we u de mogelijkheid te bieden deze
begroting gelijktijdig met de begrotingen van de andere gemeenschappelijke regelingen in uw raad te
bespreken. We hebben begrepen dat dit uw voorkeur heeft en dat deze besprekingen in de regel
plaatsvinden in de maand juni.
Kaderbrief 2018
De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de Kaderbrief 2018 VRD en de consultatie van de
kaderbrief in de gemeenten. Gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen treft u
bijgevoegd de kaderbrief ter informatie aan.
Tot slot
Indien gewenst kunnen de collega’s van de VRD een mondelinge toelichting geven op de stukken tijdens
één van uw komende vergaderingen. Voor meer informatie of verdere afspraken kunt u contact opnemen
met Marten van Delden, bereikbaar via marten.vandelden@vrd.nl of 06-10147911.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

M.L.J. Out
voorzitter

M. van Delden
secretaris

Pagina 3

