Lijst van ingekomen en uitgegane stukken AB VRD 07-10-2020
Ingekomen stukken
Afzender: Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
Datum: juli 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Jaarverantwoording 2019: Het jaar van de grote gezamenlijke
stappen
Inhoud:
De Jaarverantwoording Meldkamers over 2019 is de verantwoording van de
uitvoering van het beleid, zoals dit is opgenomen in het Strategisch Beleids- en
Bestedingsplan Meldkamers 2019-2023. Het Beleidsplan Meldkamers geeft het
beleid van en de bestedingen in de ontwikkeling van meldkamers- en
meldkamersystemen weer. De meldkamer is de gemeenschappelijke
werkomgeving voor de meldkamerfunctie van de disciplines veiligheidsregio’s /
brandweer, ambulancezorg, politie en de Koninklijke Marechaussee.
Tegelijkertijd is deze Jaarverantwoording een weergave van de ervaringen van
deze disciplines, de meldkamers (nu 15), de Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over het
verloop van 2019.
De Jaarverantwoording begint met deze terugblik van het meldkamerveld.
Daarna volgt deze Jaarverantwoording de vier ontwikkellijnen uit het Beleidsplan
Meldkamers: 1) Continuïteit, 2) Bij de tijd, 3) Nieuwe tijd en 4) Entiteit. De
behaalde resultaten komen per ontwikkellijn aan bod, maar ook de onverwachte
gebeurtenissen die de ontwikkellijnen beïnvloedden. De Jaarverantwoording
eindigt met de financiële verantwoording.

Advies:
Ter kennisname.

Afzender: Meldkamer Noord-Nederland
Datum: 5 juni 2020 2020 / Kenmerk: Onderwerp: Jaarverslag 2019
Inhoud:
De Meldkamer Noord Nederland (MkNN) is een samenwerkingsvorm tussen
politie, brandweer en ambulancezorg voor de regio's Groningen, Fryslân en
Drenthe. De kosten worden gefinancierd uit de bijdrage van de deelnemende
partijen volgens een vastgestelde verdeelsleutel. De jaarstukken 2019 zijn op 8
mei jl. vastgesteld door het Samenwerkingsbestuur.
Conform de afspraken in het samenwerkingsconvenant MkNN ontvangt u hierbij
de door de accountant goedgekeurde jaarrekening en de review financiële
verantwoording 2019 van de Meldkamer Noord Nederland (MkNN).
Bij de vaststelling van de jaarstukken is door het bestuur op advies van de het
directieteam besloten om:
1. Het voordelig resultaat ad€ 79.055 door te geven aan LMS en op te
nemen in de overdrachtbalans naar LMS. Dit bedrag wordt in 2020
toegevoegd aan het exploitatiebudget 2020, met name voor de
ontwikkeling van Uniscope;
2. de meevaller veroorzaakt door het vervallen van de bijdrage 2019 aan
het IFV ad € 190.000 te restitueren aan de participanten van MkNN. Aan
uw organisatie zal conform de afgesproken verdeelsleutel een bedrag
van € 13.300,- worden overgemaakt.
Inzake de afwikkeling van de jaarrekening van de Stichting Beheer Openbare
Voorziening Meldkamer Noord Nederland verwacht ik u later dit jaar te
informeren.

Advies:
Ter kennisname.

Samenvatting diverse rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid
Bij deze lijst ingekomen en uitgegane stukken is ook een ‘Samenvatting diverse rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid’ gevoegd. De Inspectie Justitie en
Veiligheid heeft de afgelopen periode een grote hoeveelheid rapporten opgeleverd. Deze notitie bevat een samenvatting van de conclusies / aanbevelingen
van de betreffende rapporten en een duiding wat de VRD hiermee doet.
Uitgegane stukken
Geadresseerde: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Datum: 2 juli 2020 / Kenmerk: U201086
Onderwerp: Reactie Ontwerp Watervisie
Inhoud:
U heeft ons gevraagd een reactie te geven op de Ontwerp watervisie 2030 van
WDODelta. Die reactie geef ik u in deze brief.
Herkenbare visie
De visie van WDODelta schetst herkenbare thema’s. De maatschappelijke
opgaven die vragen om een gezamenlijke aanpak in de regio zien wij ook. Er
lijkt een zorgvuldig proces doorlopen om de rol en positie van de WDODelta
daarin te markeren. De Veiligheidsregio Drenthe is in dit speelveld graag een
relevante kennispartner.
Thema klimaat
Een thema wat ons in ieder geval bindt, is “droogte”. Ook deze periode vindt
weer afstemming plaats met partners en ondernemers in Drenthe om ons voor
te bereiden op de risico’s van de huidige droge periode en de wijze waarop we
hierover met elkaar communiceren. We investeren aan de voorzijde met elkaar
om incidenten te voorkomen. Met de aanhoudende klimaatveranderingen krijgen
we te maken met langere periodes van warm en veelal droog weer. Deze
veranderingen vragen ons om in deze samenwerking na te denken hoe we
komen tot een meer structurele oplossing. In de watervisie 2030 lees ik dat de
organisatie van WDODdelta ook een proces doorloopt waarin er breder
nagedacht wordt over de effecten van klimaatverandering. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat vanuit Drenthe wij graag meepraten en denken op de
gemeenschappelijke thema’s.

Advies:
Ter kennisname.

Crisisbeheersing
De VRD werkt samen met de waterschappen en de Drentse gemeenten aan het
landelijke project Wave2020. In gezamenlijkheid komen we tot een impactanalyse voor Drenthe als het gaat om wateroverlast door aanhoudende
regenval. Deze analyse zal vertaald worden naar het regionaal risicoprofiel en
crisisplan van Drenthe. Het waterschap WDODelta is met haar kennis hierbij één
van de waardevolle partners.

