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Onderwerp
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe als additionele taak voor de VRD

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. kennis te nemen van de feitelijke financiële constructie en governance van ZVHD;
2. de gemeentelijke financiële inbreng in het ZVHD als additionele taak onder te brengen
bij de VRD;
3. de financiële bijdragen van andere partijen dan de deelnemende gemeenten bestemd
voor het ZVHD toe te voegen aan deze additionele taak.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) faciliteert het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD)
op het gebied van bedrijfsvoering. De huidige vorm waarin dit gebeurt kent een aantal
tekortkomingen die met een kleine aanpassing in de begroting van de VRD van een
oplossing kunnen worden voorzien. In dit voorstel wordt deze aanpassing toegelicht.
Op dit moment voert het ZVHD een eigen financiële huishouding, echter zonder
rechtspersoonlijkheid. De verschuldigde bijdragen van de betreffende deelnemers worden
door de VRD geïnd en in een aparte administratie vastgelegd. Verschuldigde betalingen
worden voldaan ten laste van deze bijdragen. De reserve van het ZVHD is liquide
ondergebracht op de rekening-courant van de VRD.
De exploitatie van het ZVHD valt op dit moment buiten de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRD en maakt dus ook geen onderdeel uit van de planning & control-cyclus
van de VRD. Binnen de samenwerking van het ZVHD zijn geen afspraken over
besluitvorming ten aanzien van begroting, rapportages en jaarverslaglegging. De
financiële exploitatie van het ZVHD en de bijbehorende governance valt zo tussen wal en
schip, hetgeen in de praktijk tot onduidelijkheid en misverstand kan leiden.
Bijstelling
Om de exploitatie van het ZVHD duidelijker te positioneren en invulling te geven aan een
passende governance wordt voorgesteld de gemeentelijke inbreng in de werkzaamheden
van het ZVHD onder te brengen als additionele taak bij de VRD.
Een additionele taak is een aanvullende afspraak tussen de deelnemende gemeenten in
de gemeenschappelijke regeling VRD over dienstverlening van de VRD in aanvulling op de
basistaken. In het geval van het ZVHD gaat het dan om de bijdragen van de
deelnemende gemeenten aan het ZVHD, aangevuld met bijdragen van andere partijen.
De inhoud en de omvang van de additionele taak is gebaseerd op de inhoud van het
samenwerkingsconvenant ZVHD en de nadere afspraken die daarover binnen de
stuurgroep worden gemaakt. Waar nodig kan met het aanpassen van de omvang en
samenstelling van de additionele taak door de deelnemende gemeenten adequaat worden
gereageerd op ontwikkelingen binnen het ZVHD. In principe kan ook de inbreng van een
individuele gemeenten worden gewijzigd, maar in dat geval moeten dan uiteraard wel de
eventuele effecten voor de bedrijfsvoering van de VRD of de inbreng van de andere
deelnemende gemeenten worden gewogen. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze
weging vooraf plaatsvindt in de stuurgroep ZVHD en dus niet tot nadelen in de
bedrijfsvoering van de VRD of de inbreng van andere gemeenten leidt.
Met de afspraken over de additionele taak voor het ZVHD wordt de gemeentelijke
financiële inbreng in het ZVHD onderdeel van de exploitatie van de VRD en valt dan ook
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de VRD.
Via de begroting, rapportages en jaarverslaglegging van de VRD kan verantwoording en
besluitvorming door het bestuur plaatsvinden over de indeling en omvang van de
exploitatie. In overeenstemming met de afspraken binnen de gemeenschappelijke
regeling VRD hebben gemeenten daarbij hun afzonderlijke inbreng. De inzet van de
gemeentelijke inbreng zal formeel onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de
VRD vallen, maar in de praktijk niet leiden tot een aanpassing van de huidige werkwijze
over de inzet van de middelen.
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Na instemming met dit voorstel zal in een volgende vergadering van het algemeen
bestuur de nadere financiële uitwerking als begrotingswijziging voor worden gelegd voor
besluitvorming.
Inhoudelijke regie ZVHD
Onderbrengen bij de VRD betekent niet dat de inhoud ook op tafel komt bij het AB VRD.
De notitie over de themagroep Zorg & Veiligheid van de VDG die in juni is besproken in
het BVD blijft geldend. De stuurgroep van het ZVHD richt zich op de uitvoering van de
thema’s binnen het ZVHD. De themagroep Z&V richt zich op de afstemming tussen
gemeenten onderling binnen zowel het Zorg- als Veiligheidsdomein.
Afstemming
Met het formeel onderbrengen van de exploitatie van het ZVHD bij de VRD wordt het
algemeen bestuur van de VRD verantwoordelijk. Daarbij ontstaat de situatie dat in
sommige gevallen bestuursleden van de VRD binnen het college van hun eigen gemeente
het ZVHD in portefeuille hebben, maar in een aantal gevallen ook niet. Voor een goede
afstemming met alle verantwoordelijke bestuurders van de deelnemende gemeenten zal
het algemeen bestuur van de VRD zich daarom laten adviseren voor (onder andere) het
begrotingsproces door het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn zoals dat
binnen de Vereniging Drentse Gemeenten wordt gevoerd. De benodigde afstemming met
alle betrokken bestuurders van de deelnemende gemeenten wordt hiermee voldoende
gewaarborgd.
Het algemeen bestuur zal voor dit dossier met de wethouders zorg afstemming zoeken.
Onderzocht wordt om dit te borgen in de gemeenschappelijke regeling van de VRD bij
een volgende wijziging.

