Reacties op Kaderbrief, Regionaal risicoprofiel, Beleidsvisie 2020 – 2023 en gemeenschappelijke regeling VRD
(versie 7 april 2020)
Gemeente
Aa en Hunze

Kaderbrief

Regionaal risicoprofiel

Beleidsvisie 2020-2023

Assen

De Veiligheidsregio Drenthe speelt in de
kaderbrief 2021 adequaat in op de
veranderingen in de crisisbeheersing en
de brandweerzorg. Door het werk anders
te organiseren spreekt het bestuur van
de VRD de ambitie uit om de
veranderingsopgave voor crisisbeheersing
en GHOR binnen de huidige financiële en
personele kaders te realiseren.
De raad van Assen ziet graag in de
ontwerpbegroting 2021 de wijze waarop
dit is uitgewerkt.
Wij hebben de kaderbrief met interesse en
genoegen gelezen. De brief bevat echter
een passage die ons aanleiding geeft een
zienswijze in te dienen. De passage geeft
volgens ons onvoldoende de nuance weer
die door uw bestuur bij de beraadslaging
over het takenpakket van de
veiligheidsregio is aangebracht. Met onze
zienswijze beogen we die nuance alsnog
recht te doen. Het betreft de passage:
HET ALGEMEEN BESTUUR HEEFT EEN
WELOVERWOGEN KEUZE GEMAAKT
OM TE KOMEN TOT EEN VERBREDING
VAN HET TAKENPAKKET VAN DE VRD
EN DAARMEE DE KOMENDE JAREN
DOOR TE GROEIEN TOT EEN
ONDERSTEUNENDE EN
COÖRDINERENDE NETWERKPARTNER

Ambtelijk advies is geen
zienswijze indienen.

Ambtelijk advies is geen
zienswijze indienen.

Akkoord.

Akkoord.

Borger-Odoorn

VOOR ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE
CRISES DIE OP DE SAMENLEVING
AFKOMEN. Die formulering wekt de
indruk van een ongeclausuleerde
verbreding van het takenpakket tot
'nagenoeg alles wat aan crises,
maatschappelijke onrust en ongenoegen
mogelijk is'.
Hoewel u verderop in de kaderbrief al een
nuancering aanbrengt met de zin VRD
neemt niet over, maar ondersteunt,
faciliteert en coördineert willen wij op
deze plaats toch nog een aantal
nuanceringen aangeven die volgens ons
onderdeel van uw keuze tot
taakverbreding zijn geweest:
• de taakverbreding heeft een
complementair karakter; wat door
gemeenten al bij andere organisaties of in
andere werkvormen is belegd maakt geen
onderdeel uit van de taakverbreding. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de GGD, het
Zorg- en Veiligheidshuis en PSHI-protocol.
• ondersteuning en coördinatie is niet
eigenstandig maar steeds op verzoek;
immers: een gemeenschappelijke regeling
is een hulpstructuur en daarmee qua
takenpakket complementair aan de
aangesloten organisaties.
• de taakverbreding naar ook
ondersteuning bij sociale incidenten
richt zich uitsluitend op 'gevolg- en
effectreductie' en strekt zich niet uit
tot 'oorzaak en voorkomen'.

Wij verwachten met deze zienswijze uw
bestuur behulpzaam te zijn, door nuances,
die u in een eerdere fase als relevant hebt
benoemd maar in de kaderbrief
waarschijnlijk onbedoeld ondergesneeuwd
zijn geraakt, ten behoeve van de
begroting nog even voor het voetlicht te
brengen.
Coevorden
Emmen

Hoogeveen

Meppel

Ten aanzien van de uitzetting van lasten
voor 2021 groot € 135.000,- dient voor de
gemeente Emmen een voorbehoud
gemaakt te worden dat de uitzetting van
lasten meegenomen wordt in het bestek
van Kadernota 2021. Waarbij in de
overweging rondom de Kadernota 2021
ook het perspectief van de overige
gemeenschappelijke regelingen een rol
speelt.
Voorstel is in te stemmen met de
verhoging de bijdrage aan de
Veiligheidsregio Drenthe.
Geen zienswijze

Is door de raad goed
ontvangen.

Is door de raad goed
ontvangen.

Voorstel is instemmen.

Voorstel is instemmen.

Moet via gemeenteraad
en dat is een wat langer
proces en dat lukt helaas
ook niet voor de deadline
(voor besluitvorming in
de raadsvergadering eind
april moet het
procedureel al nergens
tegenzitten).
Verwachting is dat het
college voorstelt om geen
zienswijzen in te dienen.

Moet via gemeenteraad en
dat is een wat langer
proces en dat lukt helaas
ook niet voor de deadline
(voor besluitvorming in de
raadsvergadering eind
april moet het procedureel
al nergens tegenzitten).
Verwachting is dat het
college voorstelt om geen
zienswijzen in te dienen.

Midden-Drenthe

Noordenveld
Tynaarlo

Westerveld
De Wolden

Waterschap
Hunze en Aa’s

De behandeling geeft ons geen aanleiding
om een inhoudelijke reactie op uw
kaderbrief te geven.

Het risicoprofiel is
volgens ons op een
zorgvuldige
wijze bepaald.

Wij kunnen ons vinden in
deze visie.

Algemene reactie aan alle
gemeenschappelijke regelingen
Het is de gemeenteraad opgevallen dat er
per gemeenteschappelijk regeling veel
verschil zit in het gehanteerde
indexatiecijfer. De gemeenteraad
realiseert zich dat één indexatiecijfer voor
alle gemeenschappelijke regelingen
wellicht niet mogelijk is maar het verdient
aanbeveling om wel een uniforme
rekenmethode te hanteren voor het
berekenen van een indexatiecijfer.
Specifieke reactie gemeenschappelijke
regeling VRD
De gemeenteraad geeft de VRD verder
mee dat wij ons grote zorgen maken over
de vrijwillige brandweer en de continuïteit
ervan. Graag hiervoor uw aandacht.

Ingestemd met het
Regionaal risicoprofiel
Drenthe.

De gemeenteraad heeft
geen inhoudelijke
opmerkingen gemaakt
over de beleidsvisie.

Voorstel is in te stemmen met de
verhoging de bijdrage aan de
Veiligheidsregio Drenthe.
-

Voorstel is instemmen.

Voorstel is instemmen.

Het bestuur van
waterschap Hunze en
Aa's heeft geen
zienswijze op het
geactualiseerde
risicoprofiel.

Het bestuur van
waterschap Hunze en Aa's
heeft geen zienswijze op
de Beleidsvisie van
Veiligheidsregio Drenthe.

