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de heer M. Thijsen
de heer R. Jager
de heer K. Loohuis
de heer E. van Oosterhout
de heer R. Korteland
de heer K. Smid
de heer R. de Groot
de heer B. Bouwmeester
mevrouw M. Damsma
mevrouw K. Eeken
de heer J. Stoffels
de heer P. Zoon
mevrouw J. Knol
de heer F. Heerink
mevrouw S. Roijakkers
mevrouw R. Jonkers
de heer A.W. Hiemstra
de heer J. Seton
de heer N. Kramer
de heer B. Coelingh

Nr. Onderwerp
ALGEMEEN
1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en doet mededeling van afmelding van Anno Wietze Hiemstra, Jan
Seton, Bert Coelingh en Nanne Kramer.
2a/b Vaststelling verslag AB VRD 18 december 2019 en verslag AB 30 maart 2020.
Beide verslagen worden vastgesteld.
3.

Lijst ingekomen stukken en uitgegane stukken
WDOD Delta en Vechtstromen gaan in 2021 de oefening “stroomversnelling 2021” organiseren geeft
Piet Zoon aan. Kennis van genomen.
BESLUITVORMEND
4.
Begroting 2021 VRD
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor:
1. kennis te nemen van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 en instemmen met de
reacties daarop;
2. de begroting 2021 VRD vast te stellen.
Ter vergadering wordt de lijst met meest recente zienswijzen uitgereikt.
Karel Loohuis geeft aan een correctie dat Hoogeveen niet akkoord gaat met de loon- en
prijscompensatie. De begroting zou daarop aangepast dienen te worden. Rikus Jager geeft aan de
inrichting van de brandweer en de kosten enigszins beheersbaar te houden, maar verder geen nadere
zienswijze.
Klaas Smid geeft aan dat de raad zich waarderend heeft uitgesproken voor de inzet van de VRD
tijdens Corona.

5.

Besluit: Akkoord, maar met dien verstande dat Hoogeveen niet instemt maar wel uitvoering zal geven
aan de begroting.
1e begrotingswijziging 2020
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor de begrotingswijziging vast te stellen.
Rikus Jager vraagt of er nog een compensatie van het Rijk valt te verwachten omtrent compensatie
Corona.
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6.

Fred Heerink geeft aan dat het collectief van veiligheidsregio’s heeft gesproken met VWS en daar is
een model uitgekomen waar kosten in rekening gebracht kan worden bij VWS. VWS heeft ruimte
geboden.
Besluit:
Akkoord.
Gemeenschappelijke regeling VRD
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor de gemeenschappelijke regeling VRD vast te stellen.
De wijzigingen betreffen de directeur VRD te benoemen als voorzitter DOV en tevens te benoemen als
secretaris van het bestuur en de coördinerend gemeentesecretaris aan te wijzen als lid DOV en
vertegenwoordiging kolom Bevolkingszorg. Er is ook een artikel opgenomen die de positie van de DPG
van een nadere duiding voorziet en tot slot enkele wijzigingen in relatie tot de Wijzigingswet
Meldkamers. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. De gemeenteraad van Aa en Hunze en de
raad van Westerveld hebben de gewijzigde gemeenschappelijke regeling geagendeerd voor diens
raadsvergadering van 25 augustus. Het voorstel is om vooruitlopend op een toestemming op 25
augustus van Aa en Hunze en Westerveld toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Drenthe te wijzigen en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Drenthe als vastgesteld te beschouwen.

7.

Besluit:
Akkoord met dien verstande dat Aa en Hunze en Westerveld op 25 augustus toestemming verlenen
waarmee de gewijzigde GR vooruitlopend daarop is vastgesteld.
Begroting 2020 Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor:
1.
in te stemmen met de verdeelsleutel voor het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe die bestaat uit
cofinanciering waarbij gemeente Assen, Emmen en Hoogeveen eerst 20% van het totale
bedrag onderling verdelen, waarna een verrekening volgt over de inwonersaantallen voor de
12 gemeenten.
2.
kennis te nemen van het voornemen van het DB om de financiering van ZVHD te verbinden
aan de begroting van de VRD.
Karel Loohuis geeft een toelichting. De stuurgroep ZVHD heeft de begroting vastgesteld. Er is geen
formele regeling waarin gemeenten gebonden kunnen worden aan een begroting. Daarom is het
voorstel, om formeel de boekhouding te kunnen doen, om het AB VRD het besluit te laten nemen over
de verdeelsleutel en het tevens door het VRD uit te laten voeren.
Marco Out geeft namens Jan Seton aan dat het wel efficiënt is om het zo te doen, maar zorg er wel
voor dat VRD niet alle risico’s draagt.
Fred Heerink geeft aan dat inmiddels VRD reeds risicodrager is omdat men de zorg voor het personeel
draagt.
Rikus Jager deelt mede dat na zomer Westerveld de koers bepaalt omtrent de rol in het ZVHD. Als de
afrekening separaat plaatsvindt (scheiding kosten VRD en ZVHD) is het geen probleem.
Richard Korteland geeft aan blij te zijn dat ZVHD een stapje verder is. Duidelijkheid omtrent formele
deelname in ZVHD is een vereiste in deze.
Karel Loohuis het AB is het logische gremium om het neer te leggen, het moest tevens een stapje
verder worden gebracht. Halverwege juli worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

8.

Besluit:
Het AB van VRD stemt in met de verdeelsleutel als genoemd onder 1 en neemt kennis van het
gestelde onder 2.
Scenario’s toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor om het VB een voorkeurscenario door te geven om als
veiligheidsregio’s conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer een eigen CAO te maken en
daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op te richten.
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Bij de totstandkoming van deze CAO wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de CAO
gemeenten.
Rikus Jager vraagt hoe de brandweerkamer tot een advies is gekomen. Is het niet goedkoper en
makkelijker bij de bestaande CAO aan te sluiten. En hoe vinden de kosten zijn plek binnen de
begroting?
Karel Loohuis geeft aan dat er uitgebreide onderzoeken zijn geweest in de brandweerkamer. De
doorslag was het specifiek kunnen toesnijden op de specifieke situatie voor medewerkers van een
regio. Dit is zo uniek en dat kan niet in algemeenheid worden meegenomen.
Fred Heerink geeft aan dat o.a. de hoge actiebereidheid van beroepsmedewerkers o.a. geleid heeft tot
deze keuze. Het past binnen de begroting en hieromtrent volgt een uitzetting.
Rikus Jager mogelijk zijn er meerkosten en als gemeenten zitten we in zwaar weer. We dienen kritisch
te zijn om meerkosten met als reden “omdat het meer kost”.

TA.

Besluit:
Akkoord.
Formele borging plaatsvervangend voorzitterschap VRD
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1.
Eric van Oosterhout aan te wijzen als eerste plv. voorzitter van VRD.
2.
Karel Loohuis aan te wijzen als tweede plv. voorzitter van VRD.
3.
Marcel Thijsen – voor de periode 4 juli tot 31 juli 2020 – aan te wijzen als plv. voorzitter VRD.
Richard Korteland verwijst naar de portefeuillehouderverdeling als besproken op Schiermonnikoog. Dit
wordt de eerstvolgende keer vastgesteld.

Besluit:
Akkoord.
HAMERSTUKKEN
9.
LOGA brieven
Voorstel:
Het dagelijks bestuur stelt voor om
1.

2.

TER
10.
TER
11.

12.

kennis laten nemen van de LOGA-circulaire (CvA/LOGA ledenbrief 19/083 met
kenmerk TAZ/U201901034 van 30 oktober 2019) met als onderwerp
Rechtspositie voor veiligheidsregio per 1/1/2020;
de volgende LOGA-circulaires vast te stellen:
A.
ledenbrief 19/079 (CvA/LOGA 19/10 met kenmerk TAZ/U201900807 van
16 oktober 2019 met als onderwerp FLO-overgangsrecht: versneld sparen
naar 225% van het netto inkomen (hoofdstuk 9e CAR-UWO);
B.
ledenbrief 19/109 (CvA/LOGA 19/12 met kenmerk TAZ/U201901453) van
19 december 2019 met als onderwerp Aangepast uitwerking akkoord Cao
Gemeente 2019 – 2020 voor FLO-overgangsrecht 2018.

Besluit:
Akkoord.
BESPREKING
1e Bestuursrapportage VRD
Ter kennisname aangenomen.
INFORMATIE
Operationele prestaties 2019 VRD
Piet Zoon verwijst naar een zinsnede rondom het Waterschap die een negatieve lading heeft en
verzoekt een volgende keer hier een positievere lading aan te geven. Daar het gestelde een gerede
oorzaak heeft.
Ter kennisname aangenomen.
Nieuws en actualiteiten VB en Veiligheidsregio
Ter kennisname aangenomen.
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AFSLUITING
13.
Rondvraag & sluiting
Geen gebruik van gemaakt.
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