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onderwerp
Ondersteuning netwerksamenwerking Veiligheidshuis Drenthe door Veiligheidsregio Drenthe
Geacht college,
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe heeft eind 2017 besloten de netwerksamenwerking van de
Drentse gemeenten en ketenpartners in het Veiligheidshuis Drenthe op PIOFACH-taken1 te laten
ondersteunen door Veiligheidsregio Drenthe. Om de ondersteuning van deze samenwerking te organiseren
is het nodig om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te wijzigen. In deze brief leest u
hier meer over en vragen wij of u kunt instemmen met het wijzigen van de regeling.
Achtergrond
In 2008 is het Veiligheidshuis Drenthe gestart onder regie van het openbaar ministerie met drie
werklocaties in Emmen, Hoogeveen en Assen. In 2013 is de regie over het veiligheidshuis overgedragen
aan de gemeenten. Sinds 2016 financieren alle Drentse gemeenten het Veiligheidshuis Drenthe
gezamenlijk en is er één locatie voor het Drents Veiligheidshuis.
In de doorontwikkeling van dit veiligheidshuis is gekeken op welke wijze het veiligheidshuis het beste
ondersteund kan worden op het gebied van bijvoorbeeld personeel, communicatie, financiën, ICT, etc.
Gelet op de grootte van het veiligheidshuis is het namelijk niet efficiënt om deze ondersteunende taken
zelfstandig uit te voeren. Daarnaast is het veiligheidshuis op dit moment geen juridische entiteit. Dit levert
onder andere problemen op bij het aangaan van overeenkomsten en het in dienst nemen of detacheren
van medewerkers.
In het afgelopen jaar hebben diverse bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met gemeenten en
ketenpartners over de wijze waarop de netwerksamenwerking van het veiligheidshuis het beste
ondersteund kan worden. Zowel de stuurgroep veiligheidshuis als de twaalf Drentse burgemeesters hebben
aangegeven dat het uitgangspunt hierbij moet zijn om aan te sluiten bij een bestaande structuur en
behoud van zeggenschap en sturing op het beleid en de uitvoering door alle gemeenten. Deze gesprekken
hebben vervolgens geleid tot het voorstelom de ondersteuning van het veiligheidshuis onder te brengen
bij Veiligheidsregio Drenthe.

1 PlOFACH staat voor: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en

huisvesting

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Wij vragen van u of u kunt instemmen met het wijzigen van artikel 3 lid 1 van de gemeenteschappelijke
regeling Veiligheidsregio Drenthe als volgt:
De veiligheidsregio behartigt de belangen van de aan deze regeling deelnemende
gemeenten op de volgende terreinen:
a. de brandweerzorg;
b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
c. de geneeskundige hulpverlening;
d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het
Veiligheidshuis Drenthe.
Procedureel
Instemming college
De colleges van burgemeester en wethouders moeten als deelnemer aan de Veiligheidsregio Drenthe
instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Toestemming gemeenteraad
De gemeenteraad dient op grond van artlkel t van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te
geven aan het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het betreffende artikel bepaalt
tevens dat de toestemming slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
Hierbij het verzoek om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter toestemming voor te leggen
aan uw gemeenteraad. Graag ontvangen wij vóór 28 maart van u een reactie.
Vervolg
Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk om de medewerkers van het
Veiligheidshuis Drenthe in organisatorische zin te laten ondersteunen door Veiligheidsregio Drenthe.
Tussen gemeenten, ketenpartners en het bestuur van de VRD worden de komende periode afspraken
gemaakt over de basistaken van het veiligheidshuis, de financiering en de wijze waarop de inhoudelijke
sturing, regie en verantwoording op het veiligheidshuis plaatsvindt. Gemeenten, ketenpartners en bestuur
VRD nemen in de - nog te maken afspraken - op wanneer en op welke wijze de ondersteuning en
samenwerking in het veiligheidshuis wordt geëvalueerd.
Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Siebolt van Delden via 06-53151546 of
siebolt. vandelden@vrd.nl
Heeft u vragen over Veiligheidshuis Drenthe? Dan kunt u contact opnemen met Rianne Folkerts via 06-

31933855 of rianne.folkerts@veiligheidshuisdrenthe.nl
Met vriendelijke groeten,
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

M.L.J. Out

M. van Delden

voorzitter

secretaris
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Jacob Habing
Van:
Verzonden:
Aan:

Marten van Delden <marten.vandelden@vrd.nl>
maandag 5 februari 2018 15:59
'Leandros de Jong'; 'Rixt Attema'; J Panneman;'Anita Eising'; 'Blanke, M.'; F
Terinathe; Erik Gringhuis; Jacob Habing; Marinus Anemaet; Ella Dam; 'Torenvlied,
Angelique'; 'Frans van der Veen'; F Terinathe; 'Hulsebosch, Irene'; J Liezen; 'Wouter
Grendelman'
Carolijn Boonstra; Siebolt van Delden; Rianne Folkerts
reactietermijn wijziging GR

CC:
Onderwerp:

Dag Collega's,
In onderstaandemail aangekondigd dat ik nog terug zou komen op punt 3: 'reactietermijn wijziging GR'. Bij deze.
Voor een behoorlijk aantal gemeenten levert de deadline van 28 maart problemen op. Een aantal gemeenten
hebben bijvoorbeeld door de verkiezingen geen raadsvergaderingen in maart, of zitten met de vraag of de 'oude'
raad hier iets van moet vinden of laten ze dit over aan de 'nieuwe' raad ...
Gelet hierop is besloten de reactietermijn op dit voorstel te verschuiven naar 1juni zodat jullie meer tijd hebben
om dit proces zorgvuldig te doorlopen.
Ik geef het jullie zo even mee. Bij de stukken voor de bestuursvergadering in maart ga ik de bestuurders hier
even over informeren.
Tot zover. Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Groet Marten

Van: Marten van Delden
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:06
Aan: 'Leandros de Jong'; 'Rixt Attema'; J Panneman; 'Anita Eising'; 'Blanke, M.'; F Terinathe; E. Gringhuis; J Habing;
M.Anemaet@coevorden.nl; Ella Dam; 'Torenvlied, Angelique'; 'Frans van der Veen'; F Terinathe; 'Hulsebosch, Irene';
J Liezen; 'Wouter Grendelman'
CC: Carolijn Boonstra
Onderwerp: even wat info
Goedemorgen collega's,
Graag informeer ik jullie bij deze over een aantalonderwerpen die momenteel spelen:
1.

WAS-palen

en beheerscontracten

We (Eric, Marc, Leandros, Jacob, IFV, J&V, Fred en ik) hebben gisteren een gesprek gehad over de ondertekening
van de beheerscontracten en de planning uitfasering van de WAS-palen (alias de 'sirenes'). In het volgende AOVoverleg zullen we jullie een uitgebreide terugkoppeling geven van het gesprek. Vooruitlopend hierop al wel goed
om mee te geven dat de afspraak is gemaakt dat gemeenten de beheerscontracten niet hoeven te tekenen, maar
dat in plaats hiervan een soort 'verklaring' komt tussen gemeenten en IFV waarin staat dat het IFV te allen tijde
gemeentegrond kan betreden voor onderhoud en beheer van de palen. Dit gaan we voorbereiden met het IFV.
Daarnaast hebben we met het ministerie gesproken over de behoefte aan maatwerk in de wijze waarop inwoners
worden gealarmeerd/geïnformeerd bij rampen en crises. Welk communicatiesysteem werkt voor onze
1

gemeenten/regio het beste en hoe kunnen we er voor zorgen dat we het effect hiervan kunnen vergroten? Een
mooie discussie die vast nog wel een vervolg krijgt ©
2. Bestuurlijke themasessie
In het AB van december is - op basis van bijgevoegde memo - besloten om een extra bestuurlijke themasessie te
organiseren over de ontwikkelingen binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze sessie vindt plaats op 5
februari en de leden van het bestuur hebben hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. Het thema van de
sessie sluit aan bij de tekst over rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals benoemd in de kaderbrief 2019. Voor
meer info verwijs ik gemakshalve naar de kaderbrief of de memo. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je me altijd
bellen.
3. Opschuiven reactietermijn
wijziging GR
Vorige week heb ik jullie een mail gestuurd met de vraag of de gestelde termijn van 28 maart haalbaar is om het
voorstel wijziging GR door college en raad te krijgen? Ik hou het wat spannend, maar kom hier morgen/maandag
op terug ©
4. Uitnodiging werksessie Wet aanpak woonoverlast
Ook al even gemaild, maar voor de zekerheid nog even een reminder voor de regionale sessie over de Wet
aanpak woonoverlast voor Drenthe. Deze sessie zal plaatsvinden op donderdag 8 maart van 09.15-12.30 in
het gemeentehuis van Assen. Je bent van harte welkom en als je de
uitnodiging willen delen met je collega's binnen de gemeente en partners bij de woningbouwcorporaties, politie,
hulpverlening, buurtbemiddeling enz., dan graag!
Als er vragen zijn dan hoor ik het.
Groet Marten
Op dezemail is de disclairm~r van de VRD van toepassing
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