Besluitenlijst algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe
Datum
30 juni 2021
12:00 – 13:30 uur
Stadhuis Assen - Raadszaal
status: concept
Aanwezig
- de heer M. Out – voorzitter
- de heer F. Heerink
- de heer M. Thijsen
- de heer H. Kox
- de heer R. Jager
- de heer J. Stoffels*
- de heer K. Loohuis
- de heer C. Baarveld
- de heer E. van Oosterhout
- de heer D. Schoonman
- de heer R. Korteland
- mevrouw S. Roijakkers
- de heer K. Smid*
- mevrouw J. Vlietstra
Toehoorders:
- de heer B. Bouwmeester
- de heer S. de Jong
- de heer J. Seton
- mevrouw S. Woldhuis
- mevrouw M. Damsma
- de heer J. Velner
- de heer A.W. Hiemstra
- mevrouw T. Witkamp (notulen)
* digitale deelname

Verhinderd

mevrouw J. Knol, de heer M. van der Wal

Nr. Onderwerp
ALGEMEEN
1
Opening en mededelingen
Een welkom door de voorzitter aan de aanwezigen en toehoorders van deze openbare
vergadering. De heren Smid en Stoffels nemen digitaal deel aan dit overleg.
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen:
Voor Bert Bouwmeester is dit de laatste deelname aan de vergadering Algemeen Bestuur
VRD, vanaf oktober neemt zijn opvolger, de heer Renze Bergsma, zitting.
Chiel Baarveld is wederom aanwezig ter observatie van de samenwerking van het bestuur,
tevens ter voorbereiding op 24-uurs sessie gepland 10 + 11 november 2021. Deze dagen
(incl. overnachting) zijn inmiddels gereserveerd in de agenda’s. De insteek is dat deze
bestuurssessie doorgang krijgt, met een inhoudelijk programma en ruimte voor onderlinge
verbinding.
Eind mei heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de DB’s van de VRD en GGD. Het
betrof een eerste verkenning van mogelijkheden tot samenwerking. Een positief gesprek
waarin geconcludeerd is dat winstpunten in de bedrijfsvoering door de beide directeuren
kunnen worden opgepakt. De beide besturen zien mogelijkheden tot samenwerking op basis
van een inhoudelijke agenda. Een opdracht en vervolggesprek volgt als de nieuwe DPG in
positie is.
2

Vaststelling verslag algemeen bestuur 24 maart 2021
bijlage: 02 verslag AB VRD 24 maart 2021

-

-

Geen bijzonderheden, het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 5:
bij de bespreking van de ontwerpbegroting 2022 is een koppeling gemaakt met een bredere
discussie die speelt rondom de GR-en: van procesmatig naar verbinding. In de afgelopen
periode is vanuit een VDG-werkgroep een notitie gedeeld om meer grip te krijgen op de
GR-en. Eind mei vond vanuit de directies van de Drentse GR-en een gesprek plaats met de
werkgroep. Fred Heerink en Hans Kox hebben ter aanvulling daarop een brief gestuurd
waarin zij aangeven zich niet goed te herkennen in de notitie zoals die er ligt en graag in
het voortraject hadden meegedacht. In juli zal een vervolggesprek plaatsvinden met beide
directeuren, Stark, het Recreatieschap en de werkgroep om een aangepaste notitie te
bespreken.
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3a

Lijst ingekomen en uitgegane stukken
bijlage: 03 Lijst van ingekomen en uitgegane stukken AB VRD 30-06-2021

De informatie wordt ter kennisname aangenomen.
Ingekomen:
a) Afzender: Vereniging Nederlandse Gemeenten, d.d. 25 mei 2021 met kenmerk:
TAZ/U202100452 Onderwerp: Opzegging aansluitingsovereenkomst
Advies: ter kennisname. Op de agenda van het AB 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).
b) Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 30 april 2021 met kenmerk: Onderwerp: Geactualiseerde landelijke planvorming stralingsongevallen.
Advies: ter kennisname
Uitgaand:
a) Ontvanger: Inspectie van J&V d.d. 19 maart 2021 met kenmerk: U210297 Onderwerp:
Operationele prestaties 2020. Advies: ter kennisname
PRESENTATIE
4.
Cyber – de rollen van de VRD
Presentatie: Johan Velner I&A VRD
Fred Heerink licht toe dat deze korte presentatie, aan de hand van het kwadrantenmodel,
voorbereidend is in de aanloop naar de 24-uurs sessie van november waar inhoudelijke
verdieping zal plaatsvinden op het cyberdossier en de rol van de VRD als netwerkpartner in een
crisisorganisatie.

De voorzitter bedankt Johan Velner voor de heldere toelichting en benadrukt het bewustzijn en
belang van het cyberkader dat is voorgelegd.
Eric van Oosterhout stelt de vraag of de gemeenten en de VRD -als samenwerkingspartners – al
voldoende gesteld staan op het gebied van de aanpak van cybercriminaliteit? Binnen de eigen
organisatie bereiden ICT specialisten en AOV’ers zich voor op cyberontwikkelingen, echter
gevoelsmatig lijkt de VRD nog niet voldoende betrokken als kennisorganisatie / verbinder.
Fred Heerink vult hierop aan dat samenwerking op het gebied van cyber, waarin de
veiligheidsregio’s hun rol als ‘network facilitator’ oppakken, in ontwikkeling is; mét het oog op
urgentie en prioriteit. Als onderdeel van de VRD beleidsbegroting 2021 is vanuit
Crisisbeheersing – naast het onderdeel ‘informatie gestuurde veiligheid’ – ook de opgave
‘voorbereiding op de ongekende crisis’ opgenomen.
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BESLUITVORMEND
5
Begroting 2022 Veiligheidsregio Drenthe
bijlagen: 05 Voorstel bij Begroting 2022 VRD
05.1 Ontwerpbegroting 2022 VRD

De voorzitter meldt dat bij de stukken nog geen zienswijzen waren meegezonden, het overzicht
wordt ter vergadering uitgereikt.
Het bevat zienswijzen van gemeenten:
Tynaarlo spreekt haar waardering uit over de ambities in de categorie ‘verbreding van het
takenpakket’, echter uit de zorg over de financiële risico’s en haalbaarheid op het gebied
van huisvesting en de rechtspositie van vrijwilligers. Gezien de ambities en risico’s die
voorliggen ligt een bedrag toevoegen aan de algemene reserve – waarmee deze op 5%
uitkomt en als kwalificatie ‘ruim voldoende’ meekrijgt, meer in gewenste lijn dan een
terugbetaling aan de gemeente.
Assen en Aa en Hunze sluiten zich aan bij de zienswijze van Tynaarlo;
Westerveld heeft een zienswijze in voorbereiding, deze is echter van toepassing op het
onderdeel taakdifferentie; de gemeente is akkoord met de financiële begroting;
De Wolden, Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld en Meppel
hebben geen zienswijze ingediend en daarmee akkoord.
Aanvullend: op basis van eerdere besluitvorming in het AB is de jaarrekening 2020 op aantal
pagina’s aangepast. Deze getallen hadden ook in de voorliggende begroting moeten worden
aangepast, dat is helaas niet gebeurd maar deze omissie wordt in de opgemaakte versie
rechtgezet. De opgemaakte versie wordt naar de gemeenteraden, colleges en gedeputeerde
staten gestuurd.
Besluit
Het algemeen bestuur:
1. neemt kennis van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022;
2. stelt de Begroting 2022 VRD vast.
6

1e Begrotingswijziging 2021
bijlagen: 06 Voorstel 1e begrotingswijziging 2021

De voorzitter meldt dat deze begrotingswijziging niet ter zienswijze voorgelegd wordt; de
inwonersbijdrage wordt niet gewijzigd.
Jan Seton merkt op dat in deze begroting voor het laatste jaar rekening gehouden is met de in
2019 extra beschikbaar gestelde bijdrage van € 300.000,- en checkt op deze bijdrage was
bedoeld om te kunnen inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen binnen de VRD en ter
compensatie van - niet structurele - prijsstijgingen. Fred Heerink vult hierop aan dit inderdaad
het geval is; structurele posten zijn niet te verrekenen met incidentele middelen.
Besluit
Het algemeen bestuur stelt de 1e Begrotingswijziging VRD 2021 vast.
7

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
bijlage: 07 Voorstel bij gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRD
07.1 Gemeenschappelijke regeling VRD (wijziging deelneming aan verenigingen)

De voorzitter meldt dat de wijziging van de GR benodigd is om lid te worden van de
werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (zoals reeds aangekondigd in
december 2020). Anno Wietze Hiemstra ziet graag dat de wijziging als gezamenlijk voorstel ter
instemming wordt toegezonden naar alle colleges B&W en gemeenteraden. De voorzitter kan
zich hierin vinden.
Besluit
Het algemeen bestuur:
1. stemt in met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe en;
2. geeft deze vrij om voor te leggen binnen de Drentse gemeenten.
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8

Archiefverordening VRD, Beheerregeling informatiebeheer en Handboek vervanging
bijlagen: 08 Voorstel bij Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer
08.1 Archiefverordening Veiligheidsregio Drenthe 2021

De huidige Archiefverordening en beheerregeling stammen uit 2014 en worden geactualiseerd;
dit is zowel van toepassing op de GGD als de VRD.
In aanvulling daarop meldt de voorzitter dat het DIV team van de GGD/VRD als enige regio
voorop loopt in het hotspot dossier voor COVID-19 en spreekt daarvoor waardering uit.
Rikus Jager merkt op dat ambtelijk een opgave bleek om de wijzigingen te beoordelen; de
vindbaarheid was een uitdaging. Wellicht dat hier een volgende keer rekening mee gehouden
kan worden, door aan te geven welke wijzigingen het betreft.
Besluit
Het algemeen bestuur:
1. stelt de Archiefverordening vast.
9

Herbenoeming E. van Oosterhout als lid dagelijks bestuur VRD
bijlage: 09 Voorstel herbenoeming DB-lid Van Oosterhout

Besluit
Het algemeen bestuur stemt in met de herbenoeming van de heer H.F. van Oosterhout voor
een termijn van vier jaar als lid van het DB VRD per 1 september 2021.
10
10a

Incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde
bijlagen: 10a Voorstel bij IRP GAE
10a.1 Incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde

De voorzitter meldt dat het incident- en rampbestrijdingsplan GAE elke vier jaar dient te worden
herzien. Er zijn bestuurlijk geen noemenswaardige bestuurlijke wijzigingen te melden.
Marcel Thijssen vult hierop aan dat vier jaar geleden een aantal grote wijziging is doorgevoerd,
dit jaar slechts een aantal operationele zaken. Het proces is zorgvuldig doorlopen.
Dirk-Siert Schoonman spreekt zijn waardering uit voor het inhoudelijk betrekken van de
Waterschappen in het plan.
Besluit
Het algemeen bestuur:
1. geeft het IRP GAE vrij voor ter inzage legging;
2. beschouwt het plan na de periode van de ter inzage legging als vastgesteld, indien er geen
zienswijzen worden ingediend of deze niet tot wijziging van het plan leiden;
3. stemt in met de ingangsdatum van 27 september 2021, tenzij er zienswijzen worden
ingediend die leiden tot wijziging van het plan;
4. stemt in indien er zienswijzen worden ingediend die leiden tot wijziging van het plan, de
geldigheidsduur van het huidige plan met 9 dagen te verlengen tot 6 oktober 2021 en het
geactualiseerde plan ook op die datum in werking te laten treden;
5. stemt in met een vereenvoudiging van de vaststellingsprocedure van toekomstige
herzieningen. Het plan gaat dan na het opstellen direct ter inzage. Daarna gaat het plan ter
vaststelling via het DOV en DB naar het AB.

10b

Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg
DB -> AB
bijlagen: 10b Voorstel bij Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg
10b.1 Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg

De voorzitter meldt dat bij de herziening is gekeken naar de ontwikkelingen en wijzigingen de
afgelopen 3 jaar. Het betreft een aantal wijzigingen in benamingen en technische aspecten
vanuit de NAM. Klaas Smid vult hierop aan dat ook in dit plan geen grote wijzigingen zijn
doorgevoerd en het proces zorgvuldig is doorlopen.
Besluit:
Het algemeen bestuur:
1. geeft het Rampbestrijdingsplan Underground Gas Strorage (UGS) Norg vrij voor ter inzage
legging;
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2. beschouwt het plan na de periode van de ter inzage legging als vastgesteld indien er geen
zienswijzen worden ingediend of deze niet tot wijziging van het plan leiden;
3. stemt in om het plan op 1 november 2021 in werking te laten treden;
4. stemt in met een vereenvoudiging van de vaststellingsprocedure van toekomstige
herzieningen. Het plan gaat dan na het opstellen direct ter inzage. Daarna gaat het plan ter
vaststelling via het DOV en DB naar het AB.
TER INFORMATIE
11
Viermaandsrapportage 2021 VRD
bijlage: 011 Viermaandsrapportage 2021 VRD

Het AB VRD heeft kennisgenomen van de viermaandsrapportage 2021 VRD.
AFSLUITING
12
Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit onder dankzegging van aandacht en input de vergadering om 13:00 uur.
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