Besluitenlijst algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe
Datum
6 oktober 2021
12:00 – 13:30 uur
Stadhuis Assen - Raadszaal
Aanwezig
- de heer M. Out – voorzitter
- de heer H. Kosters (Noordenveld)
- de heer E. van Oosterhout
- de heer W. ten Kate (Hoogeveen)
- de heer M. Thijsen
- mevrouw J. Knol*
- de heer R. Korteland
- de heer F. Heerink
- de heer H. Kosters
- de heer H. Kox
- de heer R. Bergsma
- mevrouw S. Roijakkers
- de heer J. Seton
- mevrouw T. Witkamp (notulen)
- mevrouw J. Vlietstra*
- de heer A-J Giethoorn
- mevrouw M. Damsma*
+ toehoorders:
- de heer A.W. Hiemstra
* digitale deelname

Verhinderd

- de heren: K. Loohuis, K. Smid, S. Kastelein, R. Jager, J. Stoffels, M. van der Wal,
de heer D. Schoonman
- mevrouw S. Kromdijk

Nr. Onderwerp
ALGEMEEN
1
Opening en mededelingen
Een welkom door de voorzitter aan de aanwezigen en toehoorders van deze openbare
vergadering. In het bijzonder welkom aan Renze Bergsma – burgemeester van Coevorden.
Een korte voorstelronde volgt, de nadere persoonlijke kennismaking zo spoedig mogelijk.
Het VRD AB wordt gecombineerd met het RBT (agendapunt 6). Aansluitend om 13:00u wordt
een Regietafel Asielinstroom gepland in aanwezigheid van mevrouw Klijnsma.
De agenda wordt vastgesteld.

2

Mededelingen:
Fred Heerink: donderdagavond 7 oktober zendt BNN VARA een aflevering van Zembla uit over
de e-mailveiligheid (phishing) bij vitale bedrijven: Gehackt en gegijzeld. Ook de 25 veiligheidsregio's waren onderwerp van hun onderzoek. De VRD heeft een voldoende gescoord op het
gebied van e-mailveiligheid. Zembla heeft 3 e-mailveiligheidsstandaarden gescreend, die allen
geïmplementeerd waren. De score is het resultaat van continue aandacht voor informatieveiligheid, bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en reageren op actuele bedreigingen.
Ditzelfde geldt overigens ook voor de GGD. Daarnaast heeft de VRD/GGD zich gecommitteerd
aan het landelijk versnellingsplan informatieveiligheid. De afdeling communicatie is voorbereid
op evt. vragen vanuit de regionale media n.a.v. de uitzending.
Vaststelling verslag algemeen bestuur 30 juni 2021
bijlage: 02 verslag AB VRD 24 maart 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter merkt het volgende op n.a.v. het verslag:
Het eerste gesprek tussen het dagelijks bestuur van de VRD en GGD m.b.t. de verkenning
van synergie tussen beide organisatie wordt nu verder opgepakt door beide directeuren.
- N.a.v. de wijziging van de GR van de VRD. Nog niet alle gemeenten hebben de wijziging
kunnen agenderen, dit volgt in het AB van december 2021.
BESLUITVORMEND
3
Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg
(reacties op ingediende zienswijzen)
bijlagen:
03 Voorstel bij zienswijzen rampbestrijdingsplan UGS Norg
03.1a Zienswijze Klinkenberg
03.1b Concept reactie zienswijze Klinkenberg
03.2a Zienswijze Wolters
03.2b Concept reactie zienswijze Wolters

Het rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg heeft zes weken ter inzage gelegen in
de periode van 2 juli t/m 13 augustus 2021. Er hebben twee burgers gebruik gemaakt van het
recht een zienswijze in te dienen. Zij hebben hun zorgen geuit over de risico’s van de locatie,
met name ten aanzien van de aardbevingsproblematiek.
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Dit raakt niet zozeer de inhoud en opzet van het rampbestrijdingsplan. De opmerkingen en
vragen van de indieners zijn in de bijgevoegde brieven van een antwoord voorzien. Dit heeft
geen verdere gevolgen voor de inhoud van het plan zelf. De concepttekst is na akkoord van de
voorzitter en Klaas Smid al gedeeld met de indieners.
Besluit:
Het algemeen bestuur stemt in met de formele beantwoording van de ingediende zienswijzen.
4

Acht-maandrapportage 2021 VRD
Bijlage: 04 8-maandsrapportage 2021 VRD

Fred Heerink:
Het Oefenen, Trainen, Opleiden komt duidelijk weer op gang.
Het crisisplan komt tot ontwikkeling en wordt nader toegelicht tijdens de bestuurs
tweedaagse in Barchem. Over het plan is veel afstemming met gemeenten. In het crisisplan
wordt een vertaling gemaakt van de werkwijze gedurende de COVID-19 pandemie.
In maart is geschetst dat de vakbekwaamheid van brandweermensen kwetsbaar is door de
achterstand in oefenen tijdens COVID. Het oefenen is in beperkte vorm weer opgepakt. Er
wordt daarnaast virtuele oefeningen aangeboden via Teams en het oefenen op Wijster is
weer opgepakt.
Ook was er enige emotie rondom het landelijk thema taakdifferentiatie. Onze voorzitter
maakt deel uit van de stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel; inmiddels is er weer
wat meer rust rondom dit thema.
Ten aanzien van het financiële beeld:
Op basis van de resultaten t/m augustus is de verwachting dit jaar het eindresultaat op een
beperkt voordeel van € 250.000,- uit zal komen. Naar verwachting zorgen de autonome
ontwikkelingen voor een stijging van de structurele kosten. Dat moet een plek krijgen in de
begroting en kan mogelijk in de toekomst tot een uitzetting leiden.
Aanvullend door Eric van Oosterhout: complimenten voor vorm waarin de rapportage wordt
weergegeven.
N.a.v. pagina 2 - crisisplan en crisistrainingen:
Houd rekening met een zorgvuldige planning van trainingen in het eerste half jaar van
2022 voor de colleges i.r.t. de verkiezingen in maart en afronding vóór de vakantieperiode.
Beschrijving crisis- en risicoplannen: houd permanent aandacht voor gegeven dat de
plannen een goede aansluiting behouden op de gemeentelijke crisis- en risicoplannen door
het continu delen van kennis en ervaring.
Besluit:
Het algemeen bestuur neemt de acht-maandrapportage 2021 ter kennisname aan.
HAMERSTUKKEN
8.
LOGA-brieven maart – juni 2021
Het vaststellen van LOGA brieven is een formaliteit die jaarlijks plaatsvindt om specifieke
arbeidsvoorwaarden van kracht te maken op de VRD. In dit geval ligt een aantal brieven voor
die specifiek gaan over het FLO overgangsrecht.
Advies:
In te stemmen met de wijzigingen in de CAR (Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling) door het
vaststellen van de volgende LOGAcirculaires:
a) CvA/LOGA ledenbrief 21/017 met kenmerk TAZ/U202100186 van 8 maart 2021 met als
onderwerp Netto compensatie AOW met ingang van 1 januari 2018;
b) CvA/LOGA 21/028 met kenmerk TAZ/U202100397 van 3 mei 2021 met als onderwerp
FLO-overgangsrecht: Compensatieregeling transitie levensloop en versneld sparen met
ingang van 1 januari 2022;
c) CvA/LOGA 21/030 met kenmerk TAZ/U202100399 van 3 mei 2021 met als onderwerp
Aanpassing overgangsrecht levensloopregeling met ingang van 1 juni 2021;
d) CvA/LOGA 21/031 met kenmerk TAZ/U202100400 van 3 mei 2021 met als onderwerp
Nadere uitwerking FLO-60: vrijwillige voortzetting deelnemerschap ABP met ingang van
1 juni 2021.
Besluit:
Het algemeen bestuur stemt in met de wijzigingen in de CAR door het vaststellen van de LOGA
circulaires.
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Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de LOGA-circulaire CvA/LOGA ledenbrief
21/044 met kenmerk TAZ/U202100492 van 3 juni 2021 met als onderwerp
Uitvoeringsafspraken over nabetalingen netto compensatieregeling AOW.
REGIONAAL BELEIDSTEAM (RBT) COVID-19
6.
Van het RBT d.d. 6 oktober 2021 is een separaat verslag gemaakt.
De volgende punten zijn geagendeerd c.q. besproken:
Verslag RBT 24 september 2021
Stand van zaken door DPG
Beeld naleving CTB in horeca, sportkantines, dorpshuizen, etc.
Incidentele financiële middelen voor controle CTB: voorstel verdeling incidentele middelen
Sinterklaasfeesten en sinterklaasintochten
Vervolg testen voor toegang
Terugkoppeling VB door Marco Out
Terugkoppeling VNG door Eric van Oosterhout

AFSLUITING
7
Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit onder dankzegging van aandacht en input de vergadering om 12:20 uur.
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