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Jaarverslag en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 28 maart 2018 stelde het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) het Jaarverslag en de
jaarrekening 2017 van de VRD vast. Graag bieden wij u het jaarverslag en jaarrekening 2017 ter
informatie aan en lichten wij een aantal inhoudelijke en financiële prestaties toe.
Jaarverslag in twee versies
Bijgevoegd jaarverslag geeft een uitgebreid beeld van de inspanningen van de VRD over het jaar 2017. Op
basis van dit verslag is een digitale (samenvattende) versie ontwikkeld. Via deze link https://www.vrdjaarverslag-2017.com treft u deze versie aan.
Behaalde prestaties
In 2017 realiseerde de VRD:
493 lessen op scholen;
aantal loze meldingen verder afgenomen; in 2017 27%;
in 83% van de alarmeringen een opkomsttijd binnen 15 minuten gerealiseerd;
in landelijk brandbelevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel scoort Drenthe goed;
92% repressieve brandweermedewerkers getoetst op brandbestrijding;
op 15 november heeft de ’inspectietest’ crisismanagementorganisatie plaatsgevonden in
Coevorden;
de Jodiumtabletten - die gebruikt worden bij een kernongeval - zijn in Drenthe in oktober
2017 verspreid onder coördinatie GHOR;
er is een nieuw kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld en vastgesteld in het bestuur.
Bovenstaande resultaten zijn een greep uit de behaalde prestaties in 2017. Een verdere toelichting vindt u
in het jaarverslag.
Echter, we constateren ook dat er langzaam ‘schuurplekken’ zichtbaar worden. Het beschikbaar hebben
van capaciteit en tijd om crisisoefeningen voor te bereiden en uit te voeren, gaat niet meer vanzelf. Binnen
Multidisciplinaire Veiligheid kunnen daarom niet alle gestelde doelen meer gehaald worden.

Financieel eindresultaat
De jaarrekening 2017 sluit af met een negatief exploitatieresultaat van € 87.500,-. Het negatief
jaarresultaat is voornamelijk toe te wijzen aan de autonome stijging in de personeelskosten. Besloten is
om het nadelig jaarresultaat te onttrekken aan de algemene reserve.
Verklaring accountant jaarrekening
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marten van Delden, via marten.vandelden@vrd.nl of 0610147911.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

M.L.J. Out
voorzitter

M. van Delden
secretaris
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