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VRD.
2. De brief aan de VRD.
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1. Collegebesluit d.d. 10 april 2018 en de daarbij behorende stukken.
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Inleiding:
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe heeft eind 2017 besloten de netwerksamenwerking van
de Drentse gemeenten en ketenpartners in het Veiligheidshuis Drenthe (VHD) op PIOFACH-taken te
laten ondersteunen door de VRD. Om de ondersteuning van deze samenwerking te organiseren is het
nodig om de gemeenschappelijke regeling VRD te wijzigen. In de brief van 15januari 2018 vraagt het
bestuur van de VRD of de gemeente Emmen kan instemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling.
1.

2. Beoogd effect:
Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD opdat de VRD de ondersteuning van het Veiligheidshuis
Drenthe (VHD) kan uitvoeren.

3. Argumenten:
Veiligheidshuis Drenthe kan haar ondersteunende taken niet efficiënt uitvoeren.
Gelet op de grootte van het Veiligheidshuis Drenthe is het niet efficiënt om de ondersteunende taken op
o.a. het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering,
communicatie en huisvesting ( = PIOFACH-taken) zelfstandig uit te voeren. Met de aansluiting van het
veiligheidshuis bij de VRD kan er gebruik worden gemaakt van de ondersteunende processen van een
bestaand samenwerkingsverband.
1.1 Het

Aansluiting bij de VRD vormt geen beletsel zowelorganisatorisch alsjuridisch.
Het onderbrengen van het VHD bij de VRD heeft als voordeel dat er in algemene zin organisatorisch en
juridisch aangesloten kan worden bij de gemeenschappelijke regeling VRD. Daardoor is een
onafhankelijke positie van het VHD meer geborgd en ontstaat er geen ongewenste vermenging van
belangen.
1.2

Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De gemeenteraad dient op grond van artikel i van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te
geven aan het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
2.1

3.1 Zo is de VRD op de hoogte van het besluit.

Na het raadsbesluit informeren wij de VRD middels de bijgevoegde brief.
4. Kanttekeningen:
Niet van toepassing.
5. Financiën:
In onze begroting is €: 50.000,-

opgenomen voor de financiering van het veiligheidshuis.

6. Uitvoering:
Na besluitvorming in de gemeenten over deze organisatorische inbedding zal er tussen de gemeenten, de
ketenpartners en het bestuur van de VRD nadere afspraken worden gemaakt over de basistaken van het
veiligheidshuis, de financiering en de wijze waarop de inhoudelijke sturing, regie en verantwoording op
het veiligheidshuis plaatsvindt. Ten aanzien hiervan wordt door de VRD aan de gemeenten nog een
separaat voorstel gedaan.
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De VRD wordt middels de in de bijlage opgenomen brief geïnformeerd. In het algemeen bestuur van de
VRDvindt op 11juli 2018 besluitvorming plaats. De gemeenten worden over die besluitvorming
geïnformeerd.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 10 april aorê,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
eretaris,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 april aorê, B&Wnummer: 18/316;

besluit:
Toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling VRD.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2018.

de voorzitter,

H.D. Werkman

