Lijst van ingekomen en uitgegane stukken DB VRD 09-06-2021
Ingekomen stukken
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum: 7 juni 2021 / Kenmerk: 3360825
Onderwerp: BDuR junibrief 2021 en loon- en prijsbijstelling 2021
Inhoud:
Loon- en prijsbijstelling 2021
Bij deze informeer ik u dat ik heb besloten tot toekenning van de loon- en prijsbijstelling over de BDuR,
exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio’s. Voor 2021 komt dit neer
op een bedrag van € 3.509.000,-. Voor Veiligheidsregio Drenthe is dit € 109.429,-. De uitkering van de
loon- en prijsbijstelling over 2021 aan de regio’s zal tegelijkertijd plaatsvinden met de betaling van het
derde kwartaal van de bijdrage 2021. Deze betaling vindt medio juli 2021 plaats.

Advies:
Ter kennisname
Consequenties van deze brief is dat de
VRD in 2021 nog € 98.000,- compensatie
krijgt voor gestegen loonkosten.
Voor de begroting 2022 betekent het dat
de VRD vanuit het Rijk € 179.000,- krijgt
om de loon-en prijscompensatie op te
vangen.

Bijdrage 2022 en prognose meerjarig kader
In het Besluit veiligheidsregio’s, artikel 8.1, is bepaald dat ik, onder voorbehoud van (parlementaire)
goedkeuring van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van mijn ministerie, jaarlijks vóór 1 juli de
het bedrag van de doeluitkering aan de veiligheidsregio’s van het daarop volgende jaar vaststel.
Onder verwijzing naar dat artikel, stel ik u met deze brief op de hoogte van
bedoeld bedrag voor het jaar 2022. Dit bedraagt € 176.117.000,=. In dit bedrag is de meerjarige
doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2021 begrepen. De verwachte bijdrage Veiligheidsregio
Drenthe voor 2022 is € 5.200.249,-.
De verwachte bijdrage Veiligheidsregio Drenthe voor 2023 – 2025 is € 5.200.869,Afzender: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Datum: 25 mei 2021 / Kenmerk: TAZ/U202100452
Onderwerp: Opzegging aansluitingsovereenkomst
Inhoud:
Uw organisatie heeft een aansluitingsovereenkomst met de VNG. Op grond van deze
aansluitingsovereenkomst bent u als werkgever gehouden aan de uitvoering van de CAR-UWO-bepalingen
uit het LOGA. De VNG zegt de aansluitingsovereenkomst hierbij op. Dat doen we nu
vanwege de opzegtermijn van zes maanden. Uw aansluiting bij de VNG eindigt derhalve op 31
december 2021.

Advies:
Ter kennisname.
Op de agenda van het DB VRD staat het
onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Drenthe.
Wijziging van de GR VRD is noodzakelijk
om het mogelijk te maken aan te sluiten
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV).

Opzegging aansluitingsovereenkomst: WVSV
De reden van onze opzegging is gelegen in het volgende. Op 14 september 2020 nam het
Veiligheidsberaad het (principe)besluit tot het oprichten van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het
vormgeven en oprichten van deze werkgeversvereniging, mede onder leiding van de commissie Depla
(voorzitter Brandweerkamer) en aansturing van een daartoe aangestelde kwartiermaker. De
WVSV is inmiddels opgericht en de verwachting is dat alle veiligheidsregio’s de komende periode
lid zullen worden.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum: 21 mei 2021 / Kenmerk: 3340005
Onderwerp: TestberichtNL-Alert7juni2021
Inhoud:
Op maandag 7 juni 2021 rond 12.00 uur wordt het NL Alert controle bericht landelijk uitgezonden. In deze
brief informeren wij u over (1) de wijziging van de titel en inhoud van het bericht, en (2) over de
publiekscampagne waarmee de overheid mensen informeert over NL- Alert en het controlebericht.
1. Wijziging titel en inhoud
Het ministerie heeft eerder dit jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van mensen bij
bepaalde termen en zinnen van het controlebericht. Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek
heeft het ministerie een nieuwe tekst en titel opgesteld voor het halfjaarlijkse bericht. De nieuwe tekst en
titel geven meer informatie over NL-Alert en het bericht wordt beter geduid. De Engelstalige tekst van het
bericht blijft ongewijzigd.
Met ingang van het aankomende halfjaarlijkse publiekscampagne (start 2juni a.s.) is de
communicatietitel: NL-Alert testbericht. De term controlebericht zal niet meer worden gebruikt.
2. Publiekscampagne
Van 2 tot 7 juni 12.00 uur wordt een grootschalige publiekscampagne gevoerd via diverse kanalen zoals
radio, banners op bekende websites, Twitter, Facebook, Instagram en huis-aan-huisbladen.
In dezelfde periode wordt een specifieke publiekscampagne gevoerd voor mensen van 75 jaar en ouder.
Het doel van deze campagne is het vergroten van het bereik van NL-Alert onder deze groep.

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum: 20 mei 2021 / Kenmerk: 2021-0000250216
Onderwerp: Attenderingsbrief SiSa / verslagjaar 2020 / GR
Inhoud:
U heeft in 2020 één of meerdere specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 15a eerste lid Financiëleverhoudingswet ontvangen. Hetzij rechtstreeks van het Rijk, hetzij indirect via een provincie of gemeente.
Ik wijs u met deze brief op de wettelijke verplichting om uiterlijk 15 juli 2021 de jaarstukken 2020
plausibel aan te leveren bij het CBS. Deze verplichting komt voort uit artikel 17a, eerste lid van de
Financiële-verhoudingswet
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum: 20 mei 2021 / Kenmerk: 2021-0000250242
Onderwerp: Attenderingsbrief Iv3 / verslagjaren 2020 en 2021
Inhoud:
Met deze brief wijs ik u op de wettelijke verplichting om uiterlijk op 15 juli 2021 de Iv3 jaarcijfers
plausibel aan te leveren. Ook attendeer ik u op de verplichte aanlevering van overige Iv3 leveringen en
de begrotingscijfers voor 2022 vóór 15 november 2021.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Datum: 30 april 2021 / Kenmerk: Onderwerp: Geactualiseerde landelijke planvorming stralingsongevallen
Inhoud:
Met deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de actuele planvorming op het gebied van stralingsongevallen. De ministerraad heeft op 30 april jl. ingestemd met de aanbieding van het Landelijk Crisisplan
Straling (LCP-S) aan de Tweede Kamer. Hiermee is het LCP-S in werking getreden. Als onderdeel van het
proces van inwerkingtreding is het plan door de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland de heer J.A.H.
Lonink als portefeuillehouder nucleaire veiligheid ter kennis gebracht aan de voorzitters van de
Veiligheidsregio’s.
Het LCP-S vervangt het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) (2016), het Responsplan NCS
(2017) en het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten NCS (2017).
Zoals aangegeven in het kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s vraagt effectieve
crisisbeheersing in een netwerk van partners om gedegen gezamenlijke voorbereiding. In dit kader
werken Rijk, Veiligheidsregio’s en crisispartners, waaronder aanbieders van vitale processen, voortaan
gezamenlijk aan de voorbereiding op (nieuwe) landelijke risico’s via landelijke crisisplannen. Dit creëert
gedeeld eigenaarschap van de gemaakte afspraken en medeverantwoordelijkheid voor de implementatie.
Het voorkomt ook dat er gatenontstaan tussen plannen voor dezelfde risico’s op verschillende niveaus.

Advies:
Ter kennisname.
De jaarstukken 2020 worden vóór 15 juli
door het team financiën van de VRD
aangeleverd bij het CBS.

Advies:
Ter kennisname.
Dit wordt opgepakt door het team
financiën van de VRD.

Advies:
Ter kennisname.

De realisatie van het LCP-S sluit hier goed op aan.
Concreet betekent dit dat in het plan nadere uitwerking is gegeven aan de internationale samenwerking,
de bevoegdheden van de kernenergiewet door middel van het benoemen van sleutelbesluiten en het
proces van bijstand. De dosislimieten en referentieniveaus voor de bescherming van hulpverleners zijn in
lijn gebracht met het Bbs 2018 en ook is besloten om de IAEA-benaming te gaan hanteren voor de
ongevalsclassificaties ten behoeve van de internationale eenduidigheid. Ten slotte is er een beschermingsstrategie op hoofdlijnen voor stralingsbescherming opgenomen. Deze strategie heeft als doel om de
bevolking en hulpverleners zo goed mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van het
vrijkomen van radioactieve stoffen na een stralingsongeval. In de nieuwe beschermingsstrategie zijn de
interventieniveaus in Nederland herzien voormaatregelen die direct na een ongeval genomen moeten
worden. Een interventieniveau is een stralingsdosis waarboven specifieke maatregelen overwogen moeten
worden, zoals evacuatie of schuilen. Deze maatregelen moeten de blootstelling aan ioniserende straling
(dit wordt in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd) aan de bevolking en hulpverleners
beperken.
Uitgegane stukken
Ontvanger: Inspectie van J&V
Datum: 19 maart 2021 / Kenmerk: U210297
Onderwerp: Operationele prestaties 2020
Inhoud:
In het toetsingskader 4.0 heeft de inspectie een koers bepaald voor de komende jaren. Een van de
onderdelen daarvan is dat toezicht wordt gehouden vanuit verbinding waarbij de veiligheidsregio zelf moet
aantonen/laten zien dat zij aan de gestelde normen/eisen voldoet. Met deze brief stelt de Veiligheidsregio
Drenthe de inspectie J&V op de hoogte van haar prestaties op basis van de inzetten en oefeningen.
De







evaluaties die in 2020 zijn opgeleverd dienen hiervoor als basis:
GRIP-0 Hooghalen Treinincident
GRIP-1 Nieuw-Roden Brand
GRIP-1 Coevorden Explosie
GRIP-2 Anloo Camping
GRIP-4 Landelijk Corona (tussenevaluatie)
RVT Drenthe Droogte

Advies:
Ter kennisname.

De belangrijkste bevindingen op basis van de vijf hoofdpunten uit het toetsingskader van de inspectie
(melding & alarmering, leiding & coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en nafase) zijn
in de brief weergegeven.

