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2018

VRD.

Geachte leden van de raad,
Conform de in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Drenthe opgenomen procedure
heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRD de (ontwerp)begroting 2018 toegezonden aan de raden van
de gemeenten.
Wij vragen, conform de gemeenschappelijke regeling, de raad zijn gevoelen over deze ontwerpbegroting
2018 kenbaar te maken aan het DB van de VRD.
Het DB van de VRD verzamelt deze gevoelens van de gemeenteraden en legt deze, samengevoegd met de
(ontwerp)begroting, voor aan het Algemeen Bestuur (AB). Hierna zal het AB de ontwerpbegroting 2018
vast kunnen stellen.
De jaarrekening en het jaarverslag
gemeenteraden aangeboden.

2016

VRD is zoals gebruikelijk ter kennisgeving aan de

(Ontwerp)begroting 2018 VRD
De (ontwerp)begroting 2018 VRD is overzichtelijk en inhoudelijk sluit de begroting beter aan bij de
missie en de bedoelingen van de organisatie. Over de kaders van de begroting heeft de VRD op 13
februari 2017 een themasessie met uw raad georganiseerd. De raadsleden hebben richting kunnen geven
aan de uitwerking en de prioriteiten van regionale en landelijke ontwikkelingen. Deze richting is door de
VRD meegenomen in de beleidsontwikkeling, zoals in de kaderbrief en begroting 2018.
De speerpunten in de begroting 2018 zijn o.a. het voorkomen van incidenten, het geven van voorlichting
op scholen over brandveiligheid, het afronden van de proef uitruk op maat, het maken van afspraken
over de huisvesting en de andere wijze van kwaliteit meten.
De begroting 2018 is een sluitende begroting door een onttrekking aan de reserves van {; 205.000,-
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Jaarrekening enjaarverslag 2016 VRD
Binnen de VRD is ingezet op de ontwikkeling om te komen tot een waarde gedreven organisatie.
Deze waarden zijn vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Een nieuw initiatiefhierbij is bijvoorbeeld
de andere wijze waarop de VRD haar kwaliteit wenst te meten. Zo zal de VRD na afloop van een incident
aan de burger vragen wat zij vond van het optreden van de brandweer. In hetjaarverslag wordt verder
beschreven wat de VRD in 2016 heeft gerealiseerd.
Voor wat betreft de jaarrekening berichten wij u als volgt. De jaarrekening sluit af met een positief
resultaat van
{; 460.000,Dit betekent voor de gemeente Emmen een teruggave van {; 128.680,- op basis van het
bijdragepercentage van 27,93. De accountant van de VRD heeft een goedkeurende verklaring over de
jaarrekening afgegeven.
Aandachtspunten jaarrekening
• Voor wat betreft de jaarrekening is het van belang mee te delen dat het in de toekomst zo kan zijn
dat bijvoorbeeld extra uitgaven (te denken valt aan de loon- en prijscompensatie en huisvesting)
niet meer uit de algemene reserves kunnen worden betaald. Dit omdat de buffer van deze
algemene reserves momenteel slechts 2% bedraagt. In het algemeen bestuur van de VRD is
daarom afgesproken om de huidige afspraken over het reservebeleid te agenderen.
• T.a.v. de jaarrekening 2016 VRD heeft de accountant geconstateerd dat er een overschrijding
heeft plaatsgevonden t.a.v. het programma Brandweerzorg en personeel. Deze uitgaven waren
formeel niet rechtmatig, omdat ze formeel eerst bekrachtigd hadden moeten worden door het
algemeen bestuur. De uitgaven hadden te maken met extra kosten voor oefeningen en het
opleiden van vrijwilligers.

de burgemeester,

