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Jaarverslag en jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,
Ondanks de COVID-19 crisis heeft op 30 maart 2019 het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe
(VRD) de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en jaarrekening 2019 VRD, vastgesteld. Graag bieden
wij u de jaarstukken 2019 ter informatie aan en lichten wij uit het jaarverslag en de –rekening een aantal
inhoudelijke en financiële prestaties toe.
Inhoudelijk
Samen werken aan crisisbeheersing in Drenthe
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in oktober zijn de leden van het algemeen bestuur in gesprek gegaan
over de rol en taakopvatting van de regionale crisisbeheersing in Drenthe. Op basis van dit gesprek is
geconcludeerd dat er een brede behoefte is aan een regionale ‘opschaling op maat’ waarin een strategisch
aanspreekpunt of sparringpartner 24/7 kan helpen om tot een passende opschaling en invulling te komen.
In de voorbereiding en uitvoering kan laagdrempelig gebruik gemaakt worden van regionale hulpstructuren
die gemeenten bezitten om een crisis voor te bereiden en te bestrijden. Dit hoeft zich niet alleen te
beperken tot crisis binnen het fysieke domein, maar ook voor een situatie die nog geen crisis is, maar een
crisis kan worden of een crisis met een ander karakter. Dit resulteerde eind 2019 al in ‘opschaling
op maat’ bij de windturbines, de boerenprotesten en de onrust rond zorgstichting ’t Ruige Veld. Hierbij is
gebruik gemaakt van ondersteuning door Veiligheidsregio Drenthe.
Brandweerzorg in de toekomst
Het afgelopen jaar stond in het teken van ontwikkelingen die voorbereidend zijn op een veranderende
toekomst in brandweerzorg. Er is veel ingezet op nieuwe ideeën, producten en werkwijzen wat in dit
jaarverslag nadrukkelijk wordt beschreven. Drenthe heeft een betrouwbare brandweerorganisatie die
grotendeels uit vrijwilligers bestaat. Het huidige stelsel van brandweerzorg heeft de grenzen van haar
mogelijkheden echter bereikt. Dit komt omdat het huidige stelsel uit gaat van een uniforme inzetbaarheid
van de (basis-)brandweerzorg op willekeurige plaats en tijdstip. De snel veranderende samenleving maakt
dat de brandweer moet mee veranderen. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat dus onder druk, terwijl
er daarnaast ook het probleem is van de Europese deeltijdrichtlijn.

Deze richtlijn stelt dat er geen verschil mag bestaan in de rechtspositie tussen vrijwilliger- en beroepsbrandweerlieden als deze hetzelfde werk doen. Dit betekent dat de rechtspositie voor de vrijwilliger in de
huidige vorm niet kan blijven bestaan. Het Veiligheidsberaad heeft eind 2019 een denkrichting gekozen die
inzet op taakdifferentiatie tussen brandweermensen met een vrijwillige rechtspositie en brandweermensen
met een deeltijd- dan wel volledige aanstelling. Deze taakdifferentiatie kan tot uiting komen in bijvoorbeeld
beschikbaarheid, inzetbaarheid (werkinhoud) en opleiding. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk na
te denken over de toekomstige organisatie van brandweerzorg in Drenthe in combinatie hiervoor
genoemde probleem van beschikbaarheid.
Patiënten spreidingsplan GHOR
Het gewondenspreidingsplan uit 2016 is doorontwikkeld tot een patiënten spreidingsplan; waarmee –
onder alle omstandigheden, inclusief de opgeschaalde situatie - een efficiënte spreiding van patiënten
wordt gerealiseerd. Aan de totstandkoming en toetsing van dit plan – dat de verantwoordelijkheid
is van ziekenhuizen en ambulancediensten – is een actieve bijdrage geleverd. Het Regionaal Overleg Acute
Zorg heeft het patiënten spreidingsplan, op expliciet verzoek van de Directeur Publieke Gezondheid,
vastgesteld in 2019.
Financieel eindresultaat
In 2019 sluiten de VRD met een positief rekeningresultaat van € 484.000,-. Het resultaat uit normale
bedrijfsvoering is dat € 174.000,- minder is uitgegeven dan begroot. In 2019 waren er een aantal
meevallers t.w.:
Een éénmalig voordeel op de aanbesteding van ademluchtapparatuur van € 250.000,-;
Een onvoorzien voordeel in de kosten van detachering van een medewerker € 30.000,-;
En een paar kleinere meevallers tot een totaalbedrag van € 30.000,Deze meevallers, tot een totaalbedrag van € 310.000,-, en de lagere kosten uit gewone bedrijfsvoering
van € 174.000,- verklaren samen het positieve rekeningresultaat van € 484.000.-.
COVID-19 crisis en besluit algemeen bestuur
Ten tijde van dit schrijven is er in Nederland sprake van een GRIP 4-structuur in relatie tot de COVID-19
crisis. Het algemeen bestuur heeft op 30 maart gesproken over de bestemming van het positieve
rekeningresultaat, waarbij de mogelijkheid van het teruggeven aan de gemeenten in eerste instantie het
voorstel was van het dagelijks bestuur. Gelet op de COVID-19 crisis heeft het algemeen bestuur besloten
om dit bedrag in een bestemmingsreserve ‘Coronacrisis’ op te nemen. Zodat later dit jaar een besluit
genomen kan worden over de bestemming van deze 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 Roswitha Jonkers, via roswitha.jonkers@vrd.nl of 0646096155.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur,

M.L.J. Out
voorzitter

F. Heerink
secretaris
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