VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR
Vergaderdatum:

1 juli 2020

Agendapunt nr:

4

Kenmerk:

Voorstel001043

Status:

ter vaststelling

Opsteller:

Suzanne Roijakkers

Namens:

Fred Heerink

Bijlage(n):

Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Drenthe

Route

Vergadering d.d.

besluitvorming
Dagelijks bestuur

17 juni 2020

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Drenthe.

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor:
1. kennis te nemen van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 en instemmen
met de reacties daarop;
2. de begroting 2021 VRD vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
De voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op de financiële en inhoudelijke
uitgangspunten zoals benoemd in de kaderbrief. In de begroting staat de
missie/bedoeling van de VRD centraal en van hieruit is benoemd welke activiteiten
moeten worden uitgevoerd. Daarbij is vooral benoemd welke ontwikkelingen en
onzekerheden we verwachten voor het jaar 2021 en op welke wijze de VRD hier invulling
aan kan geven. Deze begroting beschrijft vooral de belangrijkste ontwikkelingen en
benoemt niet zozeer de ‘dagelijkse’ werkzaamheden. De effecten van de COVID-19 crisis
zijn hierin nog niet meegenomen.
In de meerjarenraming in deze begroting is voor de jaren 2021-2022 weer rekening
gehouden met de extra bijdrage van € 300.000,- om te kunnen inspelen op de
veranderingen en ontwikkelingen binnen crisisbeheersing, brandweerzorg, Omgevingswet
en informatievoorziening. Deze bijdrage is opgenomen tot en met 2022. Daarna vervalt
de bijdrage en worden de gemeentelijke bijdragen gezamenlijk met dit bedrag verlaagd.

Argumenten
1.1 De ontvangen zienswijzen op de ontwerpbegroting geven geen aanleiding tot
inhoudelijke aanpassing van de ontwerpbegroting.
Op basis van deze eerste ontvangen reacties (zie bijlage) kan geconcludeerd worden dat
de inhoudelijke koers en financiële koers van de VRD wordt gedragen.
Nog niet alle zienswijzen zijn ingediend. In de bestuursvergaderingen wordt een actueel
overzicht uitgereikt met (eventueel) een reactie van de VRD op de zienswijze.

Uitvoering
Vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur VRD is voorzien op 1 juli 2020.
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Overzicht zienswijzen Ontwerpbegroting 2021 VRD
Gemeente

Zienswijze

Aa en Hunze
Assen

Voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Borger-Odoorn

Besloten geen zienswijze in te dienen.

Coevorden
Emmen

Voorzien van een positief advies.

Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe

Advies college is om geen zienswijze in te
dienen (commissievergadering is medio
juni).

Noordenveld
Tynaarlo

Advies is om geen zienswijze in te dienen.

Westerveld

Advies is om geen zienswijze in te dienen
(dient nog wel in raad behandeld te
worden).

De Wolden

