Verslag algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe
Datum
24 maart 2021
12:00-13:30 uur via Teams
Aanwezig
- de heer M. Out – voorzitter
- de heer M. van der Wal
- de heer M. Thijsen
- de heer F. Heerink
- de heer R. Jager
- de heer H. Kox
- de heer K. Loohuis
- de heer T. Dijkstra
- de heer E. van Oosterhout
- de heer J. Stoffels
- de heer R. Korteland
- mevrouw J. Knol
- de heer K. Smid
- de heer D. Schoonman
- de heer R. de Groot
- mevrouw S. Roijakkers
- de heer B. Bouwmeester
- de heer G.J. Stuivenberg
- de heer J. Seton
- de heer C. Baarveld
- mevrouw M. Damsma
- mevrouw T. Witkamp (verslag)
- de heer A.W. Hiemstra
Afwezig
Nr. Onderwerp
ALGEMEEN
1.
Opening
Een welkom door de voorzitter aan de aanwezigen en toehoorders van deze openbare vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Vervolg Bestuurseendaagse Laag Zuthem
Richard Korteland licht toe dat in het kader van de acties vanuit de Bestuurseendaagse
Laag Zuthem (28 oktober 2020) is afgesproken dat Chiel Baarveld een aantal bestuurlijke
overleggen en een RBT observeert. Op een later moment – in het najaar 2021 – wordt vanuit hem
een reflectie gegeven op de bestuurlijke samenwerking.
-

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe
Karel Loohuis ligt toe dat dit onderwerp momenteel 2-ledig is:
1) n.a.v. het rapport uit 2020 opgesteld door Sanne van Schie, is een aantal aanbevelingen
gedaan. Naar verwachting is de kerntakendiscussie afgerond voor zomer 2021. Aangaande het
onderbrengen van een deel van de bedrijfsvoering (financiën) binnen een orgaan – VRD of
GGD – is aanvullende afstemming gewenst met de zorgportefeuillehouder; op 25 maart 2021
staat een gesprek gepland tussen Robert Kleine en Karel Loohuis om tot een advies te komen.
Uiterlijk week 13 wordt het advies vanuit dit gesprek teruggekoppeld richting het betreffende
orgaan;
2) vanuit de gemeenten zullen drie collega’s (in samenstelling wethouders – burgemeesters)
plaatsnemen in een themagroep Zorg en Veiligheid binnen de VDG.

-

COVID-19
Hans Kox geeft vanuit de GGD een actueel beeld op de ontwikkelingen.
De grafieken laten de verwachte stijging zien; het aantal dagbesmettingen in Drenthe op ca. 200
personen. Er wordt volop getest in Drenthe, ruim 2.000 personen per dag. De openstelling van de
basisscholen toont een duidelijke katalysering, op ca. 100 van de 300 basisscholen zijn
besmettingen aangetoond en deze lijken te meanderen via huiselijke kring naar de werkomgeving.
Op woensdag 24 maart is de herstart gemaakt van het AstraZeneca vaccinatieprogramma, naar
verwachting is binnen enkele dagen de achterstand van de vaccinatiepauze ingehaald.
De afgelopen dagen heeft intensief contact plaatsgevonden met de GGD/GHOR over de opschaling
van de vaccinatiesnelheid. Aantallen blijven te allen tijde onder voorbehoud van tijdige levering
van vaccinaties. Huidig beeld is dat de koers regelmatig wijzigt, sturing op dagkoersen.
Parallel hieraan: de VRD heeft de regie rondom opschaling van testen en uitbreiding met twee
testlocaties in de provincie Drenthe; de GGD heeft hierin geen rol in uitvoering en bemensing.
Op 24 maart is door GGD/GHOR informatie verstrekt over een forse landelijke opschaling tot
testen met als doel openstelling van de maatschappij. De GGD raakt betrokken op het moment bij
positief geteste personen.
Aandachtpunt is argumentatie rondom de keuze van de landelijke uitrol van het vaccinatieprogramma voor de doelgroep 60-65 jarigen – via Zeeland per provincie richting het Noorden.
Marco Out zal tezamen met Koen Schuiling en Sybrand Buma hier een specifieke vraag over
voorleggen.
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Aanvullend:
Marcel Thijsen vindt het opvallend dat eerder de basisscholen niet als besmettingshaarden werden
gezien, wel de thuisomgeving. Valt dit taboe nu weg? Hans Kox vult hierop aan dat basisschool
kinderen altijd al een onderdeel van doorbesmetting zijn geweest. De scholen zullen open blijven,
we zullen leren leven met het compromis en besmettingen zolang voor lief nemen.
Klaas Smid merkt op dat hij zojuist de presentatie van Jaap van Dissel aan de Kamer heeft
gevolgd, waarbij aan het einde nogmaals de nadruk werd gelegd op het belang van het naleven
van de basisregels, welke belangrijke bijdragen leveren aan de reductie van de R-factor.
Hans Kox vult aan dat hierop aan dat de naleving van de basisregels inderdaad de kern van de
boodschap blijft, hierover is ook intensief contact met scholen.
Marco Out geeft aan dat in het Veiligheidsberaad van 22 maart jl. aandacht is geweest voor de
constatering van vervlakking van de basisregels en welke mogelijkheden er zijn om dit onder de
aandacht van de bevolking te blijven houden. Voor nagenoeg ieder persoon wordt het steeds
ingewikkelder om de basisregels te blijven naleven. In Drenthe is het nalevingsgedrag relatief
goed te noemen, tegelijkertijd zien we in het ondernemende deel van het land dat de spelregels zoals ze officieel gelden - beperkter worden nageleefd. De vraag is: hoe strak op naleving
basisregels inzetten in Drenthe?
Eric van Oosterhout geeft aan dit punt graag te willen bespreken tijdens het RBT van 31 maart.
De persconferentie van 23 maart jl. geeft nog weinig perspectief op aanvullende versoepelingen
de komende weken – het is van belang om de inwoners van Drenthe middels een goede
communicatiestrategie te blijven attenderen op de basisregels.
Karel Loohuis herkent zich in het voorstaande, de rek is eruit. Daarmee de vraag in hoeverre heel
strakke handhaving mogelijk blijft – het brengt meer spanning mee dan dat het oplevert.
Anno Wietze Hiemstra sluit zich hierbij aan, naleving wordt voor mensen steeds ingewikkelder,
terwijl zij tegelijkertijd andere experimenten (o.a. Fieldlabs) zien en tevens verruiming van de
avondklok. Landelijk geeft het geen congruent beeld; in Drenthe gaat het eigenlijk zeer goed –
ook veel goedwilligheid van bewoners en ondernemers; het is relatief rustig en daar moeten de
bestuurders goed mee blijven omgaan en de geloofwaardigheid bewaken.
Roger de Groot constateert ook dat het draagvlak steeds ingewikkelder wordt. Het doel blijft om
de verspreiding van besmettingen zo veel als mogelijk te voorkomen en daarop weloverwogen te
handhaven.
Klaas Smid geeft aan dat er nagedacht moet worden over een intelligente communicatieboodschap; onderbouwd op cijfers/feiten “het naleven van aantal ‘makkelijke’ maatregelen heeft
x-effect op aantal besmettingen”.
Dirk-Siert Schoonman benoemt het belang in communicatie waarom een regel is opgesteld. Er is
onderscheid te maken tussen ‘harde’ regels (houd 1,5m afstand) en ‘faciliterende’ regels (bijv. 4
uur aanmelden voor winkelbezoek ter voorkoming funshoppen).
Rikus Jager wil nogmaals de waardering uitspreken voor onze handhavers en toezichthouders.
Laten we gezamenlijk het signaal afgeven dat we dik tevreden zijn met de inzet!
Van belang is om te komen tot één Drentse lijn: duidelijk en eenduidig beleid ten aanzien van
geldende regels / maatregelen – mede vooruitlopend op Koningsdag, Bevrijdingsdag en
herdenkingen, etc.
Anno Wietze Hiemstra merkt op binnen een aantal gemeente een ‘eigen’ lijn leek te ontstaan o.a.
in sportactiviteiten, dit maakte het ingewikkeld.
Roger de Groot merkt op dat de VDG een Drentse lijn heeft afgegeven ten aanzien van sport en
passend binnen de basisregels.
Marco Out vult aan: voor sport is te accepteren zoals het nu gaat, de prioriteit nu ligt bij de
aankomende evenementen. Naar verwachting komt het VB op 29 maart met meer informatie
omtrent de nationale lijn m.b.t. de activiteiten rondom de Nationale Herdenking op 4 en 5 mei.
Ander aandachtspunt is het beleid rondom de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen
(lintjesregen).
Bespreekpunten RBT 31 maart 2021:
- communicatiestrategie naleving basisregels
- Drentse lijn – eenduidig beleid ten aanzien van regels -maatregelen; vooruitlopend op nationale
feestdagen in april + mei. Evenement (inzet politie) versus activiteit (braderie, etc.) en
lintjesregen.
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2.

Vaststelling verslag AB VRD 16 december 2020
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Dirk-Siert Schoonman was verhinderd.
3.
Lijst ingekomen stukken en uitgegane stukken
Het betreft een brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, d.d. 19 januari 2021 – kenmerk:
3184436 inzake vaststelling rijksbijdrage 2019 ad € 5.493.138,-.
De informatie wordt ter kennisname aangenomen.
BESLUITVORMEND
4.
Jaarverslag en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Drenthe
Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. het concept Jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD vast te stellen en ter kennisname te sturen
naar de gemeenten.
2. kennis te nemen van de kwetsbaarheid die is ontstaan in de VRD-organisatie door de beperkingen
van 2020.
3. in te stemmen met de lijn voor financiering van het resterende deel van de beleidsimpuls binnen
de exploitatie van 2021 en indien mogelijk door declaratie bij VWS en dus geen aanvullend bedrag
te bestemmen uit de jaarrekening.
4. Een keuze te maken tussen twee scenario’s ten aanzien van het positieve resultaat over 2020:
a) een bedrag van € 537.836,- toe te voegen aan de algemene reserve en het resterende bedrag
van € 316.672,- terug te betalen aan de gemeenten.
b) het hele positieve resultaat € 854.508,- terug te betalen aan de gemeenten.
Bespreking
Anno Wietze Hiemstra heeft voorkeur voor optie b
Roger de Groot heeft de voorkeur voor optie b
Karel Loohuis heeft de voorkeur voor optie b
Rikus Jager heeft de voorkeur voor optie a
Klaas Smid heeft de voorkeur voor optie a
Jan Seton heeft de voorkeur voor optie a
Richard Korteland heeft de voorkeur voor optie a
Bert Bouwmeester heeft de voorkeur voor optie a
Eric van Oosterhout heeft de voorkeur voor optie a
Mieke Damsma heeft de voorkeur voor optie a
Marcel Thijsen heeft de voorkeur voor optie a
Marco Out heeft de heeft de voorkeur voor optie a

5.

Besluit
Het algemeen bestuur:
1. stelt het concept Jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD vast en stelt voor deze ter kennisname te
sturen naar de gemeenten middels een aanbiedingsbrief.
2. neemt kennis van de kwetsbaarheid die is ontstaan in de VRD-organisatie door de beperkingen
van 2020.
3. stemt in met de lijn voor financiering van het resterende deel van de beleidsimpuls binnen de
exploitatie van 2021 en indien mogelijk door declaratie bij VWS en dus geen aanvullend bedrag te
bestemmen uit de jaarrekening.
4. Ten aanzien van het positieve resultaat over 2020 is de keuze gemaakt voor scenario a) een
bedrag van € 537.836,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resterende bedrag van
€ 316.672,- wordt terugbetaald aan de gemeenten.
Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Drenthe + zienswijzen kaderbrief
Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief;
2. de ontwerpbegroting 2022 VRD voorlopig vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan
de gemeenteraden.
Bespreking
Fred Heerink geeft aan dat de kaderbrief– conform procedure - ter reactie is voorgelegd aan de
colleges en ter informatie toegezonden aan de raden.
Marco Out reageert op de zienswijze vanuit Hoogeveen. Als de opdracht is om binnen de begroting
ruimte te vinden voor loon- & prijscompensatie en kapitaallasten, betekent dit een
bezuinigingsopdracht; dit lijkt niet het moment om de VRD te doen afschalen.
Karel Loohuis vult aan dat dit een bredere discussie betreft met de GR-en.
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Bert Bouwmeester merkt op dat Coevorden zich kan vinden in het opvoeren van loon- & prijscompensatie.
Rikus Jager heeft geen opmerkingen op de begroting 2022, hij gaat er wel van uit dat lopende het
proces rondom positionering van het ZVHD, de zinsnede hierover uit de begroting te halen is. Karel
Loohuis stemt hiermee in.
Fred Heerink stelt voor om de zin m.b.t. het ZVHD (pag. 9) uit de tekst te halen.
Jan Seton kan hiermee instemmen.
Marco Out refereert aan het advies van de raadswerkgroep AANT gemeenten, hij vraagt zich af op
welk niveau de raad betrokken moet zijn. Er zal een reactie worden opgesteld richting de
raadswerkgroep.

6.

Besluit
Het algemeen bestuur
1. neemt kennis van de zienswijzen op de kaderbrief;
2. stelt de ontwerpbegroting 2022 VRD voorlopig vast te stellen en stelt voor deze middels een
begeleidingsbrief ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
Herbenoeming K. Loohuis als lid dagelijks bestuur VRD
Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
de heer K.B. Loohuis te herbenoemen voor een termijn van vier jaar als lid van het DB VRD met
terugwerkende kracht van 1 september 2020 tot 1 september 2024.

Besluit
Het algemeen bestuur stemt in de heer K.B. Loohuis te herbenoemen voor een termijn van vier jaar
als lid van het dagelijks bestuur VRD met terugwerkende kracht van 1 september 2020 tot
1 september 2024.
Ter bespreking
7.
Hoe gaat het met de VRD-medewerker?
Fred Heerink geeft aan de hand van een korte presentatie een inzicht in het welzijn van de VRD
medewerker na één jaar Corona. Hierin zijn ook de resultaten meegenomen vanuit het onderzoek van
de arbodienst dat begin 2021 is uitgevoerd onder de VRD medewerkers (zijnde niet vrijwilligers).
De VRD gaat aan de slag; hierbij wordt er tevens een koppeling gemaakt met de Beleidsimpuls –
vooral rondom I&A en cyberveiligheid is de nodige zorg ontstaan.
Het AB neemt de actuele informatie ter kennisname aan en verzoekt om tijdig een signaal af te geven
bij onverhoopt bereik van een ondergrens.
Ter informatie
8.
Taakdifferentiatie brandweer
Bespreking
Bert Bouwmeester geeft aan de ontwikkelingen met interesse te volgen. Fred Heerink vult hierop aan
dat Drenthe aan de slag gaat met eerste bouwsteen: het stoppen met kazernering en consignering
van vrijwilligers.
9.
Concept evaluatiemethodiek
Het DOV heeft een multidisciplinaire evaluatiesystematiek vastgesteld, het bestuur wordt hierover
geïnformeerd. De kaders hiervan zijn:
• Incidenten kunnen gevraagd en ongevraagd geëvalueerd worden.
• Oefeningen en trainingen worden gevraagd geëvalueerd.
• Het DOV stelt prioriteiten indien capaciteit beperkt is.
• Om inzicht te krijgen in het optreden van de crisismanagementorganisatie zal waar mogelijk het
toetsingskader 4.0, opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid, meegenomen worden in de
evaluatie.
10.

11.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de memo.
Evaluatie BOCK-campagne
Sinds de invoering van de BOCK-campagne is er een dalende-gelijkblijvende trend zichtbaar van het
aantal ernstige brandwonden door carbidschieten, bij een jaarlijks toenemende populariteit.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de memo.
Uitrukken brandweer bij geverifieerde OMS-meldingen
Om het grote aantal loze brandmeldingen en loze uitrukken terug te dringen zal de brandweer op enig
moment alléén nog uitrukken op geverifieerde brandmeldingen. Dit wordt de komende jaren
geleidelijk ingevoerd bij elke op het OMS aangesloten gebouwgebruiker.
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Het algemeen bestuur neemt kennis van de memo.

12.

13.

Bespreking
Rikus Jager geeft aan dat in de memo wordt gesproken over technische verificatie ten aanzien van
een melding. Wat is verschil met huidige situatie?
Fred Heerink licht toe dat de brandmeldsystemen in gebouwen steeds geavanceerder zijn geworden,
echter nog niet alle rookmeldsystemen voldoen aan de gewenste technische standaard. Bij een
automatische melding kan niet altijd achterhaald worden of het een loze melding betreft – dan wordt
gevraagd om een menselijke verificatie. Naar de toekomst toe zou de techniek voor die verificatie
moeten kunnen zorgen.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Een samenvatting van de evaluatie van de Wvr en de kabinetsreactie hierop is ter informatie
toegevoegd. Het algemeen bestuur neemt kennis van de memo.
Dirk-Siert Schoonman merkt aanvullend op dat commissie de Waterschappen in de Wvr niet langer als
partner in een crisissituatie beschouwt. Hij spreekt de wens uit dat de VRD het Waterschap in de
toekomst wel als zodanig blijft beschouwen.
Factsheet munitiemagazijnen Drenthe
In de vergadering van het algemeen bestuur VRD van 16 december 2020 is een brief aan Defensie
besproken over bluswatervoorziening bij munitiecomplexen. Naar aanleiding van deze bespreking is
een factsheet opgesteld. Dit geeft weer hoe de preparatieve situatie in Drenthe is t.a.v. de aanwezige
munitiemagazijnen van Defensie. Tevens wordt vrij specifiek uitgelegd hoe de preparatieve
samenwerking is tussen de VRD en Veiligheidsregio IJsselland t.a.v. de Johannes Post kazerne in
Havelte.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de memo en bedankt de opsteller voor de overzichtelijke en
volledige informatie.
AFSLUITING
14.
Rondvraag & sluiting
Eric van Oosterhout:
vanuit de NOS is aan de gemeenten medewerking gevraagd tot het invullen van een enquête over
het nut van en draagvlak op de avondklok. Het lijkt nuttig om één gezamenlijk Drents antwoord
voor te bereiden, dit wordt door de operationeel leider opgepakt.
Klaas Smid:
het RBT van 31 maart a.s. valt tegelijkertijd met een bestuurlijk overleg NoordDrenthe/Groningen inzake gasopslag. Het verzoek is om het RBT om 14:00 uur te laten
aanvangen. Het verzoek wordt gehonoreerd. Geert-Jan Stuivenberg neemt het verzoek mee.
De voorzitter sluit onder dankzegging van aandacht en input de vergadering om 13:34 uur.
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