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Inleiding
Het project Veiligheidsregio Drenthe 2008 is in de zomer van 2007 opgestart na het wegvallen van de
GGD in de toen beoogde vormgeving van de Veiligheidsregio Drenthe. Aan de hand van acht
bouwstenen die al snel in vier kamers werden gegroepeerd, is in de afgelopen periode in goed overleg
met de gemeenten gewerkt aan een voorstel om te komen tot een Veiligheidsregio Drenthe waarin de
twee huidige gemeenschappelijke regelingen voor de Regionale Brandweer Drenthe (RBD) en de
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) met hun uitvoeringsorganisaties in
opgaan.
De vier kamers van het project zijn:
- (de tekst van) de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
- het gemeentelijk opdrachtgeverschap
- de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- de Brandweer (in) Drenthe.
In de nu voorliggende bundel treft u een groot aantal documenten aan die deze kamers verder
invullen.
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen RBD en GHOR heeft op 23 april 2008
het volgende vastgesteld:
1. in te stemmen met het op laten gaan van de gemeenschappelijke regeling RBD respectievelijk de
gemeenschappelijke regeling GHOR in de gemeenschappelijke Veiligheidsregio Drenthe per
1 januari 2009.
2. positief te adviseren aan de bestuursorganen van de Drentse gemeenten tot het instellen van een
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe per 1 januari 2009 conform de tekst zoals
opgenomen in bijlage I.
3. de notitie gemeentelijk opdrachtgeverschap als leidraad voor de invulling van de opdrachtnemer/opdrachtgeverrelatie tussen de gemeenten en de VRD/HVD te gaan hanteren.
4. de gemeentelijke bestuursorganen te vragen in te stemmen met de notitie gemeentelijk
opdrachtgeverschap en deze als leidraad voor de invulling van de opdrachtnemer/opdrachtgeverrelatie tussen de gemeenten en de VRD/HVD te gaan hanteren.
5. kennis te nemen van het in ontwikkeling zijn van een productenboek en de daaraan gekoppelde
verantwoordingssystematiek.
6. de gemeentesecretarissen uit te nodigen het ambtelijk strategisch opdrachtgeverschap in
afstemming met de directeur HVD nader uit te werken in een notitie en deze door tussenkomst
van de secretaris van de VRD aan het DB en AB aan te bieden.
7. in te stemmen met het convenant Veiligheidsregio Drenthe en Politie Drenthe zoals opgenomen in
bijlage III.
8. in te stemmen met het inrichtingsvoorstel HVD als voorgenomen besluit (in het kader van de Wet
op de ondernemingsraden) conform bijlage IV.
9. in te stemmen met het instellingsbesluit Directeurenoverleg Veiligheid [DOV] zoals opgenomen in
bijlage V.
10. de gemeentesecretarissen uit te nodigen de rol van coördinerend gemeentesecretaris in
afstemming met het DOV nader uit te werken en daartoe een voorstel door tussenkomst van het
DOV aan het DB en AB aan te bieden.
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Aan de bestuursorganen van de Drentse gemeenten wordt nu verzocht in te stemmen met de vorming
van de Veiligheidsregio Drenthe c.a. per 1 januari 2009.
Ten aanzien van bijlage I Tekst Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe en bijlage II
Notitie Gemeentelijk opdrachtgeverschap wordt een besluit van de gemeentelijke bestuursorganen
gevraagd.
De bijlagen III Convenant VRD en Politie Drenthe, bijlage IV Inrichtingsvoorstel Hulpverleningsdienst
Drenthe en bijlage V Instellingsbesluit Directeurenoverleg Veiligheid zijn ter kennisname.
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Bijlage I

Voorstel tekst gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio Drenthe

Contact / communicatie
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO DRENTHE
De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de
gemeenten, Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft;
OVERWEGENDE DAT:

-

-

het wenselijk is om te komen tot een Veiligheidsregio Drenthe waarin alle gemeenten in Drenthe
tezamen een veiligheidsregio vormen;
de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een
veiligheidsregio een gemeenschappelijke regeling wensen te treffen om deze Veiligheidsregio
Drenthe invulling te geven;
de Veiligheidsregio Drenthe is gebaseerd op de huidige wetgeving rond brandweer,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en
grootschalig optreden, maar dat bij de inrichting van de Veiligheidsregio Drenthe met de intenties
van de concept-Wet veiligheidsregio‟s zoveel als mogelijk rekening is gehouden

GELET OP:

-

de Algemene wet bestuursrecht,

-

de Brandweerwet 1985,

-

de Gemeentewet,

-

de Wet gemeenschappelijke regelingen

-

de Wet rampen en zware ongevallen

-

de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen

-

de Wet ambulancevervoer;

BESLUITEN:
de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

Toelichting
In de huidige situatie is er sprake van een gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Drenthe en een
gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe. De besturen van deze twee GR-en kennen dezelfde samenstelling
en vergaderen ook op hetzelfde moment. Een juridische integratie is mede daardoor niet onlogisch en past ook in
de reeds lang in gang gezette ontwikkeling om binnen Drenthe veiligheidsthema‟s op regionaal niveau beter te
verankeren. De Wet veiligheidsregio‟s zal daarvoor ook het wettelijke kader gaan bieden.
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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de veiligheidsregio
- de Veiligheidsregio Drenthe; het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, lid 1 Wet
gemeenschappelijke regelingen waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen en het instandhouden en beheren van een gemeenschappelijke
meldkamer voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving
b. de raden:
- de raden van de deelnemende gemeenten
c. de colleges:
- de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten
d. de burgemeesters:
- de burgemeesters van de deelnemende gemeenten
e. de bestuursorganen:
- de raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de deelnemende
gemeenten
f. Gedeputeerde Staten
- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
g. HVD
-

Hulpverleningsdienst Drenthe

h. de directeur HVD
- de directeur van de HVD
i. de regionaal commandant
- de functionaris als bedoeld in artikel 32 van deze regeling
j. de directeur GHOR
- de functionaris als bedoeld in artikel 33 van deze regeling
k.

de directeur Meldkamer
- de functionaris als bedoeld in artikel 28 lid 3 van deze regeling

l.

de coördinerend gemeentesecretaris
-

de functionaris als bedoeld in artikel 8 lid onder k van deze regeling

m. de korpschef
- de functionaris als bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993
n. het personeel
- het personeel in dienst van de veiligheidsregio
o. de secretaris
- de secretaris als bedoeld in artikel 18 van deze regeling
p. het directeurenoverleg
- het directeurenoverleg veiligheid als bedoeld in artikel 21 van deze regeling
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Artikel 2 Het openbaar lichaam
1. Er is een openbaar lichaam genaamd Veiligheidsregio Drenthe. De veiligheidsregio is gevestigd te
Assen.
2. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Toelichting
Ingevolge artikel 8, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de veiligheidsregio een
rechtspersoon. Hierdoor kan de veiligheidsregio zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer en bijvoorbeeld
overeenkomsten aangaan. De Veiligheidsregio Drenthe treedt op als rechtsopvolger van Regionale Brandweer
Drenthe en de GHOR Drenthe. Deze organisaties zullen als geheel opgaan in de Veiligheidsregio Drenthe.

HOOFDSTUK II BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 3 Belangen
1. De veiligheidsregio heeft tot doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in het
samenwerkingsgebied op de terreinen van:
a. Brandweerzorg
b. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
c. Rampen- en crisisbeheersing
d. Het instandhouden en (laten) beheren van een gemeenschappelijke meldkamer
2. Ter behartiging van de in het eerste lid onder c. en d. genoemde belangen stemt het bestuur van
de veiligheidsregio haar besluitvorming en de voorbereiding daarop in ieder geval af met het
Regionaal College van de Politie Drenthe.
Toelichting
Artikel 10, lid 1 t/m 3 Wgr schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling het belang of de belangen waarvoor
ze wordt aangegaan, vermeldt. Onder „belang‟ wordt verstaan het beleidsterrein waarop wordt samengewerkt.
Met het vastleggen van het belang of de belangen wordt het werkgebied van de gemeenschappelijke regeling
afgebakend.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden
Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft de veiligheidsregio de volgende taken en
bevoegdheden:
a. Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden welke bij of krachtens de wet aan de
veiligheidsregio zijn opgedragen.
b. Het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de deelnemende gemeenten aan
de veiligheidsregio zijn opgedragen.
Toelichting
De taken van de veiligheidsregio zijn de activiteiten die het samenwerkingsverband ontplooit in het
kader van het te behartigen belang of de te behartigen belangen. Aan het bestuur van de
veiligheidsregio worden de taken en bevoegdheden opgedragen die voortvloeien uit de wetgeving op
het gebied van regionale brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
en vanuit die wetgeving opgedragen zijn aan een gemeenschappelijke regeling.
Artikel 5 Dienstverlening
1. De veiligheidsregio is bevoegd tot verrichten van diensten voor een of meer deelnemende
gemeenten of voor andere gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur
dit verzoek inwilligt.
2. De dienstverlening geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de
gemeente of gemeenten die het aangaat. In deze overeenkomst wordt neergelegd welke
prestaties de veiligheidsregio zal leveren, de kosten die bij de gemeente in rekening worden
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gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan. De in rekening te
brengen kosten zijn minimaal kosten- en risicodekkend.

Toelichting
De Veiligheidsregio Drenthe anticipeert hier op artikel 23 en 23a t/m 23d van de concept-Wet veiligheidsregio
waarbij de veiligheidsregio taken voor gemeenten op het gebied van de brandweerzorg op zich moet nemen
indien een of meer gemeenten daar naar zullen vragen (al dan niet met het in stand laten van de eigen
gemeentelijke brandweerorganisatie). Artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling biedt het kader hoe deze
dienstverlening moet worden ingericht.

HOOFDSTUK III ORGANEN
Artikel 6 Organen
Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit:
a. Het algemeen bestuur
b. Het dagelijks bestuur
c. De voorzitter
Toelichting
Artikel 12 Wgr schrijft voor dat een openbaar lichaam de volgende drie bestuursorganen heeft: een algemeen
bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Overeenkomstig de artikelen 24 en 25 Wgr kunnen er
commissies worden ingesteld. In deze regeling wordt alleen de mogelijkheid geboden om adviescommissies in te
stellen (zie artikel 17).

HOOFDSTUK IV HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 7 Samenstelling van het algemeen bestuur
1. De burgemeester van een deelnemende gemeente is lid van het algemeen bestuur.
2. De burgemeester kan bij afwezigheid worden vervangen door de loco-burgemeester.
Toelichting
In dit artikel is vastgelegd dat de burgemeesters van de deelnemende gemeenten tezamen het algemeen bestuur
vormen, anticiperend op artikel 10 lid 1 van de concept-Wet veiligheidsregio‟s. Hierdoor kent het algemeen
bestuur van de veiligheidsregio dezelfde samenstelling als het Regionaal College van de politie, waardoor de
samenwerking en afstemming tussen beide organen betrekkelijk eenvoudig is. Bij verhindering of ontstentenis
van de burgemeester, treedt de loco-burgemeester op als lid van het algemeen bestuur. Dit is op grond van de
algemene waarnemingsregeling in artikel 77, eerste lid, Gemeentewet.

Artikel 8 Taken en bevoegdheden algemeen bestuur
1. Het algemeen bestuur is belast met de volgende taken en bevoegdheden:
a. het ten minste eenmaal in de vier jaar vaststellen van een beleidsplan waarin het beleid is
vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio
b. het vaststellen van een risicoprofiel
c.

het ten minste eenmaal in de vier jaar vaststellen van een crisisplan

d. het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem
e. het instellen van een regionale brandweer
f.

het instellen van een organisatie GHOR

g. het vaststellen of wijzigen van de begroting
h. het vaststellen van de jaarrekening
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i.

het vaststellen van de financiële beheersverordening als bedoeld in artikel 212 van de
Gemeentewet alsmede het vaststellen van de controleverordening als bedoeld in artikel 213
van de Gemeentewet

j.

het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur HVD, de regionaal commandant, de
directeur GHOR en de directeur Meldkamer. Deze laatste na overleg met het bestuur van de
Regionale Ambulancevoorziening en het regionale college van politie

k.

het aanwijzen van de coördinerend gemeentesecretaris die is belast met de coördinatie van
de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis

l.

het aanwijzen van de secretaris

m. het aanwijzen van de controller
n. het vaststellen van de klachtenregeling.
3. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan het dagelijks bestuur of
de voorzitter zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.
Toelichting
Dit artikel geeft het primaat van het algemeen bestuur weer. De taken en bevoegdheden onder artikel 8 lid 1
onder a. t/m f. anticiperen op de concept-Wet veiligheidsregio‟s en sluiten aan bij de taken en bevoegdheden die
voortvloeien uit de huidige wetgeving.

Artikel 9 Reglement van orde
1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en overige
werkzaamheden.
2. Het in het eerste lid genoemde reglement wordt aan de deelnemende gemeenten gezonden.
Toelichting
In artikel 22, eerste lid, Wgr is geregeld dat het algemeen bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van
orde vaststelt. In het reglement van orde kan worden bepaald dat de vergaderingen van het algemeen bestuur en
de vergaderingen van het regionaal college gelijktijdig plaatsvinden.

Artikel 10 Vergaderingen algemeen bestuur
1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo dikwijls de voorzitter of
het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of – binnen een termijn van drie weken nadat het
schriftelijk verzoek is gedaan – indien tenminste zeven leden dat onder opgaaf van de te
behandelen onderwerpen schriftelijk verzoeken.
2. De uitnodiging voor de vergadering gaat uit van de voorzitter. De uitnodiging gaat vergezeld van
een agenda met daarbij behorende stukken.
3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden, bijzondere omstandigheden daargelaten,
tenminste 14 dagen voor de vergadering van het algemeen bestuur gezonden aan de leden en
ter kennisneming aan de colleges.
4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer
een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Artikel 23
Wgr is van overeenkomstige toepassing.
5. De hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 1, derde lid van de Politiewet 1993 en de voorzitter
van het waterschap die door de voorzitters van de waterschappen in de regio Drenthe daartoe is
aangewezen worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen
bestuur.
6. De directeur HVD, de regionaal commandant, de directeur GHOR, de coördinerend
gemeentesecretaris en de korpschef wonen de vergaderingen van het algemeen bestuur bij en
hebben daarin een adviserende stem.
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7.
8.

Op uitnodiging van de voorzitter kunnen overige adviseurs de vergadering bijwonen.
Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de
stem van de voorzitter de doorslag.

Toelichting
Het jaarlijkse vergaderschema van het algemeen bestuur zal rekening houden met de gemeentelijke planning- &
controlcyclus.
De deelname van de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap zijn opgenomen in het licht van
artikel 11 van de concept-Wet veiligheidsregio‟s. Zij hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan de
beraadslagingen.
De directeur Meldkamer valt niet onder de adviseurs van artikel 10 lid 6 van deze regeling, maar onder de
adviseurs zoals bedoeld onder lid 7, gelet op zijn meer ondersteunende rol ten behoeve van de primaire regionale
veiligheidsorganisaties.

HOOFDSTUK V HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 11 Samenstelling dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden:
a. de voorzitter, als bedoeld in hoofdstuk VI van deze regeling;
b. de plaatsvervangend voorzitter, tevens plaatsvervangend korpsbeheerder Politie Drenthe
c. een vertegenwoordiger uit het algemeen bestuur
2. Het algemeen bestuur zorgt bij de aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur als bedoeld
in het eerste lid voor een goede spreiding van de vertegenwoordigers over het
samenwerkingsgebied.
3. De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur is vier jaar, voorzover zij niet uit hoofde
van het korpsbeheerderschap of plaatsvervangend korpsbeheerderschap in het dagelijks bestuur
zitting hebben. Herbenoeming van deze leden is mogelijk. Zij blijven hun functie waarnemen tot
het tijdstip waarop het algemeen bestuur uit zijn midden de leden voor het nieuwe dagelijks
bestuur heeft aangewezen.
4. Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
Het algemeen bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature in het dagelijks
bestuur.
5. Indien een lid van het dagelijks bestuur tussentijds aftreedt als lid van het dagelijks bestuur,
voorziet het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature in het dagelijks
bestuur.
Toelichting
Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur is rekening gehouden met de concept-Wet veiligheidsregio‟s (de
voorzitter van de veiligheidsregio is tevens korpsbeheerder in de regio) en het vervolgens synchroniseren van de
plaatsvervanging (plaatsvervangend korpsbeheerder is tevens plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio).
Daarenboven geldt ook een praktische reden: het korpsbeheerdersberaad en het overleg van de voorzitters van
de veiligheidsregio‟s (het veiligheidsberaad) vergaderen aansluitend; een scheiding tussen voorzitter regionaal
college en veiligheidsbestuur is dan erg onpraktisch.
Om het dagelijks bestuur slagvaardig te houden is gekozen voor een samenstelling met drie leden. Hierdoor is er
nog een lid uit het algemeen bestuur aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. Artikel 11 lid 3 heeft
betrekking op dit lid van het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 onder c. De zittingsduur van dit lid
van het dagelijks bestuur is door de herbenoemingsoptie in principe onbeperkt, waardoor een vergelijkbare
situatie ontstaat als voor de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
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Artikel 12 Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur is belast met alle taken die niet zijn voorbehouden aan het algemeen
bestuur zoals genoemd in artikel 8. Hiertoe behoort onder meer:
a. de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden
beraadslaagd en besloten, tenzij de voorzitter hiermee is belast.
b. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;
c. het beheer van de activa en passiva van de veiligheidsregio;
d. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk
beheer en de boekhouding;
e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van
alles wat nodig is ter voorkoming van verjaren en verlies van recht of bezit;
f.
de benoeming, de schorsing, het ontslag, dan wel de indienstneming op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van het personeel, een en ander overeenkomstig
het bepaalde in artikel 24 lid 5 van deze regeling en verder voor zover het algemeen bestuur
zich de betreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden.
2.

3.
4.

Van de toedeling van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur zijn in ieder geval uitgezonderd:
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de rekening.
Het dagelijks bestuur kan bevoegdheden mandateren aan de directeur HVD als bedoeld in artikel
31.
Het dagelijks bestuur kan zich bij het houden van toezicht op de bedrijfsvoering van de
veiligheidsregio laten bijstaan door externe deskundigen.

Toelichting
Artikel 12 lid 2 sluit elk misverstand over de rol van het algemeen bestuur op de genoemde onderwerpen onder a.
en b. uit. Ten opzichte van artikel 8 lid 2 van deze regeling mogelijk ten overvloede, maar hierdoor wordt de
verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur benadrukt.

Artikel 13 Reglement van orde
Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde vaststellen voor zijn vergaderingen en overige
werkzaamheden.
Artikel 14 Vergaderingen dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt, of zulks schriftelijk
door één lid onder opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht.
2. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode stelt het dagelijks bestuur een taakverdeling
voor zijn leden vast.
3. De directeur HVD, de regionaal commandant, de directeur GHOR en de secretaris wonen de
vergaderingen van het dagelijks bestuur bij en hebben daarin een adviserende stem.
4. Op uitnodiging van het dagelijks bestuur kunnen overige adviseurs de vergadering bijwonen.
Toelichting
Artikel 14 lid 3: er is sprake van een personele unie directeur HVD en regionaal commandant .
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HOOFDSTUK VI DE VOORZITTER
Artikel 15 De voorzitter
1. De voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio is de burgemeester in de regio die
ingevolge de Politiewet 1993 is aangewezen als korpsbeheerder.
2. Bij verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
3. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter wijst het
algemeen bestuur een voorzitter uit zijn midden aan.
4. Het voorzitterschap eindigt indien betrokkene niet meer aan het vereiste zoals in het eerste lid
genoemd, voldoet.
Artikel 16 Taken en bevoegdheden voorzitter
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur.
2. Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken en tekent alle stukken die van het
algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan de
vertegenwoordiging aan een door hem gemachtigde opdragen. In rechtsgedingen tussen de
veiligheidsregio en de gemeente, waaruit de voorzitter afkomstig is, wordt hij vervangen door de
plaatsvervangend voorzitter.

HOOFDSTUK VII COMMISSIES
Artikel 17 Adviescommissies
Het algemeen bestuur kan overeenkomstig artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
commissies van advies instellen.

HOOFDSTUK VIII DE SECRETARIS
Artikel 18 De secretaris
1. De secretaris is, in overleg met de voorzitter, belast met de voorbereiding van de vergaderingen
van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur en ondertekent mede alle stukken die van het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur uitgaan.
3. Het dagelijks bestuur voorziet in de plaatsvervanging van de secretaris.
Toelichting
De secretaris van de veiligheidsregio wordt aangewezen door het algemeen bestuur, waarbij het
aanbeveling verdient om een personele unie te vormen met het regionaal college. De secretaris maakt
geen deel uit van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Drenthe. Ter vergelijk: de
secretaris van het regionaal college is medewerker van de gemeente Assen.
Er is geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen secretaris en directeur. De secretaris
heeft hierdoor ook een onafhankelijke adviesrol richting het algemeen en dagelijks bestuur.
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HOOFDSTUK IX INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG
Artikel 19 Inlichtingen en informatie
1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden door tussenkomst van
het college van de gemeente, uiterlijk binnen een maand, alle inlichtingen die door één of meer
leden van die raden worden verlangd.
2. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de colleges van de gemeenten,
uiterlijk binnen een maand, alle inlichtingen die door die colleges worden verlangd.
3. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen
bestuur, wanneer dit algemeen bestuur of één of meer leden daarvan hierom vragen, schriftelijk
en - indien daartoe wordt verzocht - mondeling, uiterlijk binnen een maand, alle gevraagde
inlichtingen.
4. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad van zijn gemeente schriftelijk en - indien
daartoe wordt verzocht - mondeling, uiterlijk binnen een maand, alle inlichtingen die door die
raad, of één of meer leden daarvan, worden verlangd.
5. Het college van elke gemeente verstrekt aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur dan wel
de voorzitter of de door deze organen aangewezen ambtenaren alle informatie die deze organen
of ambtenaren nodig achten voor de uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken.
Artikel 20 Verantwoording en ontslag
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde beleid.
2. Het algemeen bestuur kan een door hem aangewezen lid van het dagelijks bestuur ontslaan als
dit het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld
overeenkomstig de bepalingen van de Gemeentewet terzake.
3. Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van zijn gemeente,
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
Toelichting
Artikel 16 van de Wgr schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen bevat over het afleggen van
verantwoording. Daarbij gaat het zowel om de verantwoordingsplicht binnen de gemeenschappelijke regeling (de
relatie tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur) als om de verantwoordingsplicht van het bestuur
van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de (raden van de) de deelnemende gemeenten.

HOOFDSTUK X HET DIRECTEURENOVERLEG VEILIGHEID
Artikel 21 Samenstelling
1. De regionaal commandant, de directeur GHOR, de coördinerend gemeentesecretaris en de
korpschef vormen het directeurenoverleg veiligheid.
2. De secretaris van het veiligheidsbestuur kan de vergaderingen van het directeurenoverleg
veiligheid bijwonen.
3. Het directeurenoverleg kan vertegenwoordigers van andere organisaties uitnodigen aan de
vergaderingen van het directeurenoverleg deel te nemen.
4. Het algemeen bestuur stelt het reglement voor de werkwijze van het directeurenoverleg vast.
Toelichting
De directeur Meldkamer maakt geen deel uit van het directeurenoverleg als bedoeld in lid 1; hij valt
onder de werking van lid 3.
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Artikel 22 Taken
Het directeurenoverleg heeft tot taak ten behoeve van het algemeen bestuur de coördinatie op zich te
nemen van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de in artikel 8 onder lid 1 a tot en met
c genoemde documenten.
Toelichting
Het directeurenoverleg veiligheid is bedoeld als ambtelijk coördinerend orgaan ter voorbereiding en
uitvoering van regionaal multidisciplinaire veiligheidsbeleid. De vergaderingen van het algemeen en
dagelijks bestuur worden in dit overleg ten aanzien van dat beleid voorbereid en de uitvoering van het
vastgestelde beleid in de diverse kolommen bewaakt.

HOOFDSTUK XI DE BRANDWEER
Toelichting
In hoofdstuk XI wordt geanticipeerd op de Wet veiligheidsregio‟s. De bepalingen van de concept-wet bieden de
ruimte om de huidige structuur van gemeentelijke en regionale brandweer in stand te laten. De intentie van de
wet is wel dat er meer samenwerking wordt gezocht tussen gemeenten op regionale schaal. De mate waarin
behoort echter tot de gemeentelijke autonomie.

Artikel 23 De regionale brandweer
1. De door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ingestelde regionale brandweer voert in
ieder geval de volgende taken uit:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand;
c.

het waarschuwen van de bevolking;

d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke
stoffen.
2. De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
3. De regionale brandweer staat onder leiding van de regionaal commandant.
Toelichting
Artikel 23 bevat de algemeen geldende bepalingen ten aanzien van de brandweer in Drenthe, tenzij gemeenten
anders besluiten en de huidige gemeentelijke brandweerorganisatie (geheel of gedeeltelijk) willen aanhouden (zie
artikel 24 van deze regeling). De taken zoals bedoeld in lid 1 liggen op dit moment grotendeels bij de gemeenten,
maar een aantal daarvan is nu reeds regionaal belegd.
De taken zoals bedoeld onder lid 2 betreffen nu reeds een regionale taak.
Het derde lid is gericht op de eenheid in leiding.

Artikel 24 De gemeentelijke brandweer
1. De regionale brandweer is niet belast met het gestelde in artikel 23 eerste lid aanhef en onder a.
en b. in de gemeente waar het college van burgemeester en wethouders bij het treffen van deze
gemeenschappelijke regeling besluit tot het hebben van een gemeentelijke brandweer die in de
eigen gemeente belast is met
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a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand
2. Indien alle gemeenten in de regio besluiten een gemeentelijke brandweer te hebben blijft artikel
23 eerste lid aanhef en onder a. en b., buiten toepassing
3. Indien een college van burgemeester en wethouders besluit de gemeentelijke brandweer op te
heffen, voert de regionale brandweer ook in die gemeente de taken genoemd in het eerste lid
onder a. en b. uit.
4. De deelnemers aan de regeling maken schriftelijke afspraken over de gevolgen van een besluit
als bedoeld in het tweede en derde lid.
5. Het college van burgemeester en wethouders benoemt het personeel van de gemeentelijke
brandweer, behoudens in functies die door het bestuur van de veiligheidsregio, gelet op zijn
verantwoordelijkheid, zijn aangemerkt als functies die bij uitsluiting vervuld kunnen worden door
personeel in dienst van de veiligheidsregio.
Toelichting
Artikel 24 bevat bepalingen met betrekking tot het in stand houden van een gemeentelijke brandweerorganisatie,
naast de regionale brandweerorganisatie.
Het vijfde lid geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders alleen personeel kan benoemen in
gemeentelijke dienst waarvan de functies door het bestuur van de veiligheidsregio niet als regionale functies zijn
aangemerkt.

Artikel 25 Bijstand en hulpverlening
1. Met inachtneming van de gegeven richtlijnen bepaalt de regionaal commandant, indien om
bijstand wordt gevraagd, welke brandweerorganisatie deze moet verlenen, afhankelijk van de
aard van de melding, de situatie van en in de bijstand verkrijgende gemeente, de situatie van en
in de bijstand verlenende gemeente en de situatie in de omliggende gemeenten op het moment
dat bijstand wordt gevraagd. Hij bepaalt tevens de omvang van de gevraagde bijstand.
2. Hij is bevoegd de brandweer van een deelnemende gemeente zonodig in staat van verhoogde
paraatheid te doen brengen en zolang als nodig is te doen houden.
3. Elke gemeente voldoet aan een verzoek van de regionaal commandant tot het verlenen van
bijstand of het in staat van verhoogde paraatheid brengen van haar brandweer.
4. Elke brandweereenheid, die tot het verlenen van bijstand is uitgerukt, stelt zich ter beschikking
van de leiding ter plaatse.
5. Het aanvragen van bijstand geschiedt door de leiding ter plaatse.
6. De aanvraag en uitvoering van interregionale bijstand verloopt via de regionaal commandant, met
in achtneming van de daaraan gestelde wettelijke vereisten.
Artikel 26 Operationele leiding
1. Met het oog op de uitoefening van de operationele leiding over de brandweer in de deelnemende
gemeenten stelt het algemeen bestuur de commando- en adviesstructuur vast.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot vaststelling als bedoeld in het eerste lid alvorens de
colleges van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te hebben gesteld hun oordeel te
geven
HOOFDSTUK XII DE GHOR
Artikel 27 Taken
1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde organisatie GHOR is belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van
andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
2. De GHOR staat onder leiding van de directeur GHOR
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HOOFDSTUK XIII DE MELDKAMER
Artikel 28 De gemeenschappelijke meldkamer
1. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke
meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur of door het bestuur van
een andere veiligheidsregio ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening,
de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de rechtspersoon waaraan een
vergunning tot het verrichten van ambulancezorg is verleend op grond van artikel 3 van de Wet
ambulancezorg, zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg,
als onderdeel van de meldkamer, en dat het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de
Politiewet 1993, zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van
de meldkamer.
2. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen
ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke
ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en
coördineren van de hulpdiensten.
3. De meldkamer staat onder leiding van een directeur. Het bestuur van de veiligheidsregio benoemt
de directeur na overleg met het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening en het regionale
college van politie. De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur van de veiligheidsregio over
de wijze waarop uitvoering wordt geven aan de eisen, bedoeld in het vierde lid, en heeft
instemmingsrecht bij het aanstellen en aangesteld houden van personeel van de meldkamer.
4. De eisen die het bestuur van de veiligheidsregio op grond van artikel 4, derde lid, van de Wet
ambulancezorg stelt aan de rechtspersoon, bedoeld in het derde lid, hebben betrekking op de
locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen, de
voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises en de
samenwerking van ambulancezorg met brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie in de
meldkamer.
5. Indien het bestuur van de veiligheidsregio, het regionaal college Politie Drenthe en de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid als beheerder van het Korps
landelijke politiediensten een convenant sluiten met het oog op de samenwerking bij branden
rampen en crises, bevat dit convenant met betrekking tot de meldkamerfunctie in ieder geval
afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende
systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en
ambulancezorg in de meldkamer.
6. Indien besturen van verschillende regio‟s besluiten gezamenlijk gebruik te maken van één
meldkamer, worden hierover schriftelijke afspraken gemaakt tussen de betrokken regionale
colleges van politie, besturen van veiligheidsregio‟s en rechtspersonen, bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK XIV BOVENLOKALE RAMPEN EN CRISES
Artikel 29 Bevoegdheden in geval van bovenlokale rampen en crises
1. In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing in het getroffen gebied bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan artikel
12 van de Politiewet 1993 en aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met
uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid.
2. In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de voorzitter bij uitsluiting bevoegd tot:
a. het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bij
branden en bij ongevallen voor zover de brandweer daarbij een taak heeft,
b. het aan eenieder geven van bevelen die met het oog op het voorkomen, beperken en
bestrijden van gevaar nodig zijn,
c. het geven van aanwijzingen aan degene die de leiding heeft over het ambulancevervoer in de
regio indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit een oogpunt van openbare orde,
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3.

4.

5.

6.

7.

d. het er voor zorgdragen dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de
omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede
over de daarbij te volgen gedragslijn,
e. het er voor zorgdragen dat aan de personen die in de gemeente zijn betrokken bij de
rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt verschaft over die ramp of crisis, de
risico‟s die hun inzet daarbij heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in
verband daarmee zijn of zullen worden getroffen,
f. het afstemmen van zijn informatievoorziening, zoals hiervoor bedoeld onder sub d en e, met
de informatievoorziening door of onder verantwoordelijkheid van de bij rampen en crises
betrokken ministers.
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals genoemd in het eerste en tweede lid komen de
voorzitter van de veiligheidsregio alleen toe indien deze bij wet aan hem zijn opgedragen, dan wel
dat alle burgemeesters in de regio deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan hem
hebben opgedragen en voorzover deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet treden in
die van de commissaris van de Koningin.
De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de
burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis,
alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt
uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam. De voorzitter van de veiligheidsregio kan
voorts andere functionarissen uitnodigen deel uit te maken van het regionaal beleidsteam.
De voorzitter van de veiligheidsregio wijst een regionaal operationeel leider aan, die is belast met
de leiding van een regionaal operationeel team, dat bestaat uit leidinggevenden van de betrokken
diensten. De regionaal operationeel leider neemt deel aan de vergaderingen van het regionaal
beleidsteam. De voorzitter van de veiligheidsregio nodigt voorts de functionarissen wier
aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is, uit deel te nemen aan de
vergaderingen.
Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter van de veiligheidsregio geen
besluiten met toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen dan nadat hij het regionaal
beleidsteam daarover heeft geraadpleegd. Een burgemeester kan in het regionaal beleidsteam
schriftelijk bezwaar doen aantekenen, indien hij van mening is dat een voorgenomen besluit het
belang van zijn gemeente onevenredig schaadt.
De voorzitter van de veiligheidsregio geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die hij
nodig acht in verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten.

Toelichting
Artikel 29 is verder uitgewerkt in de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP).
De formulering onder artikel 29 lid 2 is afkomstig uit de concept-Wet veiligheidsregio‟s (artikel 4, 5 en 6 in relatie
tot artikel 23).

HOOFDSTUK XV DE AMBTELIJKE ORGANISATIE
Artikel 30 Organisatiestructuur
Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie en stelt hiertoe een
organisatieverordening ter vaststelling door het algemeen bestuur op.
Artikel 31 De directeur HVD
1. De leiding van de ambtelijke organisatie berust bij de directeur HVD.
2. De directeur HVD wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur. Het
algemeen bestuur regelt de vervanging van de directeur.
3. De taken en bevoegdheden van de directeur HVD zijn vastgelegd in het door het dagelijks
bestuur vast te stellen directiestatuut.
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Artikel 32 De regionaal commandant
1. Er is een regionaal commandant, die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen
bestuur. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de regionaal commandant.
2. De regionaal commandant heeft de leiding over de regionale brandweer en is belast met de
uitvoering van de taken welke bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen
Artikel 33 De directeur GHOR
1. Er is een directeur GHOR die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen
bestuur. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de directeur GHOR.
2. De directeur GHOR is belast met de operationele leiding van de geneeskundige
hulpverleningsprocessen.
Toelichting
Bij de functionarissen genoemd in artikel 31, 32 en 33 van deze regeling kan sprake zijn van dubbelfuncties. Dit
geldt in ieder geval voor de directeur GHOR die ook deel uitmaakt van de directie van de GGD. In de uitwerking
van de uitvoeringsorganisatie – de Hulpverleningsdienst Drenthe, HVD – is er verder vanuit gegaan dat de
directeur van de HVD tevens de regionaal commandant is. De directeur HVD heeft daarbij een
beheersverantwoordelijkheid voor de organisatie; de regionaal commandant en de directeur GHOR hebben een
beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid.
De directeur GHOR zal tevens plaatsvervangend directeur HVD zijn. Hij is echter niet de plaatsvervangend
regionaal commandant.

Artikel 34 Overig personeel
1. De verantwoordelijkheid voor de benoeming, schorsing en ontslag van overig personeel wordt
geregeld in het bestuurs- en managementstatuut. Het dagelijks bestuur kan voor het personeel
de nodige instructies vaststellen.
2. Voor het personeel, daaronder begrepen de directeur, zijn van toepassing de Collectieve
Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO),
HOOFDSTUK XVI FINANCIËLE BEPALINGEN
Toelichting
Hoofdstuk XVI gaat uit van de gebruikelijke financiële bepalingen rond gemeenschappelijke regelingen. Ook voor
de Veiligheidsregio Drenthe zijn deze bepalingen van toepassing. Daarenboven wil de VRD evenwel door middel
van het verhelderen van het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap tussen gemeente(n) en VRD de beleidsmatige
en financiële band tussen gemeente(n) en VRD verstevigen en zoveel als mogelijk aansluiting zoeken bij de
gemeentelijke planning- & controlcyclus.

Artikel 35 Financieel beheer
1.
Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie
en het beheer van vermogenswaarden en de controle. De artikelen 212 tot en met 215 van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
2.
Met inachtneming van de regels als bedoeld in lid 1 is het dagelijks bestuur bevoegd tot het
aangaan van geldleningen en overeenkomsten in rekening-courant, al dan niet met een
daaraan verbonden kredietfaciliteit. Het dagelijks bestuur doet het algemeen bestuur
mededeling van aangegane overeenkomsten als bedoeld in dit lid.
3.
Voor het betalen van rente en aflossing van aangegane geldleningen en in rekening-courant
opgenomen gelden, alsmede voor de exploitatietekorten van de veiligheidsregio staan de
deelnemende gemeenten volledig en onvoorwaardelijk garant.
Toelichting
Op grond van dit artikel stelt het algemeen bestuur bij verordening de uitgangspunten van de organisatie van de
financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen vast. Tevens stelt het algemeen bestuur bij
verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële administratie.
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Artikel 36 Begroting en meerjarenraming
1.
Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks voor 1 april een ontwerpbegroting voor het volgend
dienstjaar, alsmede een meerjarenraming voor tenminste drie op dat dienstjaar aansluitende
jaren aan. De ramingen in de ontwerpbegroting en de meerjarenraming worden toegelicht.
Zowel de ontwerpbegroting als de meerjarenraming worden zes weken voordat zij aan het
algemeen bestuur worden aangeboden door het dagelijks bestuur toegezonden aan de raden.
2.
De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en
tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190 lid 2 van de
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3.
De raden kunnen over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming het dagelijks bestuur van
hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren bij de
ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4.
Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast voor 1 juli van het jaar,
voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
5.
Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming
aan de raden. Deze kunnen van hun zienswijze doen blijken bij Gedeputeerde Staten.
6.
Het dagelijks bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming binnen twee weken doch in
ieder geval voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten.
7.
In de begroting wordt voor elke gemeente voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft de
verschuldigde bijdrage aangegeven.
8.
Voor de berekening van de in het vorige lid bedoelde bijdrage wordt het nadelig saldo volgens
de begroting over de gemeenten verdeeld naar verhouding van het inwonertal van de
gemeenten op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd
is. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen worden aangehouden de door het Centraal
Bureau voor de Statistiek terzake bekend gemaakte cijfers.
9.

De bijdrage volgens de begroting van een bij contract opgedragen uitvoerende taak wordt
berekend op basis van de kostprijs, inclusief risico-opslag, welke aan die uitvoerende taak ten
grondslag ligt.

10.

De betaling van de bijdragen, of voorschotten daarop, vindt plaats op de wijze en op het tijdstip
door het algemeen bestuur te bepalen.

Toelichting
De artikelen 186 tot en met 213 van de (gedualiseerde) Gemeentewet zijn ook van toepassing verklaard op
gemeenschappelijke regelingen. Deze artikelen hebben betrekking op de begroting, jaarrekening, administratie
en de controle. Ook het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing
op gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent onder andere dat de begroting die door het algemeen bestuur
wordt vastgesteld moet worden opgezet op basis van een indeling in programma‟s (programmabegroting). Het
dagelijks bestuur stelt vervolgens op basis van de programmabegroting de productenraming vast.
Zowel de ontwerpbegroting als de meerjarenraming worden zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur
worden aangeboden door het dagelijks bestuur toegezonden aan de raden. De raden kunnen over de
ontwerpbegroting en de meerjarenraming het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. De termijn
waarop de begroting uiterlijk moet zijn vastgesteld door het algemeen bestuur (1 juli) stelt gemeenten in staat de
uitgaven die gemoeid zijn met de veiligheidsregio in de eigen begroting te verwerken. Het gaat immers om
verplichte uitgaven. Artikel 34, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de begroting vóór 15
juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt, aan Gedeputeerde Staten moet zijn
toegezonden.
Het negende lid van artikel 36 van deze regeling zal leiden tot het aanbieden van een nota weerstandsvermogen
aan de gemeenten. Immers als niet tot het instellen van een dergelijk vermogen wordt overgegaan vloeit de
ontvangen risico-opslag jaarlijks terug naar de gezamenlijke gemeenten en zal bij eventuele tekorten in een jaar
niet uit dat weerstandsvermogen kunnen worden geput, maar zal ook bij alle gemeenten een extra bijdrage
moeten worden gevraagd.
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Artikel 37 Begrotingswijzigingen
Met betrekking tot het wijzigen van de begroting is het bepaalde in artikel 36 van overeenkomstige
toepassing voorzover dit gevolgen heeft voor de in artikel 36, lid 7 genoemde gemeentelijke bijdrage.
Artikel 38 Rekening
1. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks voor 1 april de rekening over het afgelopen jaar, met alle
bijbehorende bescheiden, ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. Tevens wordt de
rekening aan de raden aangeboden. Daarbij wordt eveneens aangeboden het verslag van
bevindingen als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de Gemeentewet.
2. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast voor 1 juli volgende op het
jaar, waarvoor de rekening geldt.
3. Van de vaststelling door het algemeen bestuur doet het dagelijks bestuur mededeling aan de
raden van de gemeenten. Tevens zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde rekening met alle
daarbij behorende stukken binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval voor 15 juli
aan Gedeputeerde Staten.
Artikel 39 Gemeentelijke bijdrage
1. De in artikel 38 bedoelde rekening bevat een voorstel van het dagelijks bestuur omtrent het
bestemmen van het saldo van de rekening.
2. Het dagelijks bestuur neemt bij het doen van voorstellen omtrent het bestemmen van het saldo
van de rekening het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid met betrekking tot reserves
en voorzieningen in acht.
3. Bij verrekening van het saldo van de vastgestelde rekening met de deelnemende gemeenten,
vindt verrekening plaats naar evenredigheid van het aantal inwoners op 1 januari van het
betrokken dienstjaar.
4. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen worden aangehouden de door het Centraal Bureau
voor de Statistiek gepubliceerde cijfers.
Toelichting
De uitgaven ten behoeve van een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor gemeenten. Als blijkt
dat een gemeente weigert de financiële bijdrage in haar begroting op te nemen of tot betaling daarvan over te
gaan, kunnen Gedeputeerde Staten ingrijpen op grond van respectievelijk artikel 194 en 195 van de
Gemeentewet.
Zie ten aanzien van het bestemmen van het saldo ook de opmerking die is gemaakt over het instellen van een
weerstandsvermogen in de toelichting bij artikel 36 van deze regeling.

HOOFDSTUK XVII ARCHIEFBEPALINGEN
Artikel 40 Archiefbescheiden
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de bewaring en het beheer van de
archiefbescheiden van de veiligheidsregio, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met
inachtneming van artikel 40 lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995, vast te stellen regeling.
2. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het
eerste lid, overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast te stellen regeling.
3. Bij opheffing van deze regeling worden de archiefbescheiden overgebracht naar de door het
algemeen bestuur aangewezen archiefbewaarplaats.
4. Gedeputeerde Staten oefenen overeenkomstig het bepaalde in het Archiefbesluit het toezicht uit
op de zorg en het beheer van de archiefbescheiden.
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HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING
Artikel 41 Toetreding en uittreding
1. Toetreding van gemeenten tot of uittreding van gemeenten uit de regeling is slechts mogelijk na
wijziging van de verdeling van gemeenten in regio‟s, als bedoeld in de van toepassing zijnde
wetgeving op het gebied van de regionale brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en
rampen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op taken en bevoegdheden die geen betrekking hebben op
de verplichte samenwerking op grond van het Besluit territoriale indeling Brandweer- en GHORregio‟s
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en uittreding.
4. Aan de toetreding kunnen door het algemeen bestuur voorwaarden worden verbonden.
Toelichting:
Een gemeenschappelijke regeling dient een regeling te bevatten omtrent de toetreding en uittreding (artikel 9
Wgr). In de wet zijn de gemeenten aangewezen waarvan de colleges van burgemeester en wethouders een
gemeenschappelijke regeling moeten treffen terzake van de regionale brandweer en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Artikel 42 Wijziging
1. In deze regeling kunnen wijzigingen worden aangebracht bij gelijkluidend besluit van tenminste
tweederde van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, zij het dat een wijziging
van Hoofdstuk II en van dit artikel uitsluitend kan worden aangebracht bij gelijkluidend besluit van
de bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten.
2.

Voorstellen tot wijziging als bedoeld in het eerste lid kunnen worden gedaan door het algemeen
bestuur en door de bestuursorganen van één of meer der deelnemende gemeenten.

Artikel 43 Opheffing

1. Deze regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot
samenwerking als bedoeld in de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van de regionale
brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op taken en bevoegdheden die geen betrekking hebben op
de verplichte samenwerking op grond van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van
de regionale brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
3. In geval van opheffing wordt het dagelijks bestuur met de liquidatie van de regeling belast. Het
liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden gehoord, vastgesteld.
4. Ter uitvoering van de liquidatie blijft het dagelijks bestuur, zonodig na het tijdstip van opheffen
van de regeling, in functie.
5. In geval van opheffing zijn de deelnemende gemeenten verplicht tot participatie in de volledige
financiële gevolgen daarvan. Een batig saldo komt ten bate, een nadelig saldo komt ten laste van
de deelnemende gemeenten. Dit batig dan wel nadelig saldo wordt naar verhouding van het
aantal inwoners van de gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de
regeling wordt opgeheven, vastgesteld. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen worden
aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek terzake bekend gemaakte cijfers.

HOOFDSTUK XIX OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 44 Nadere overgangsbepalingen
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding neemt deze regeling de rechten en plichten op zich van:
a. de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Drenthe;
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2.
3.

b. de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Drenthe;
De vaststelling van de omvang van deze rechten en verplichtingen vindt door het algemeen
bestuur plaats, waarbij de raden van de deelnemende gemeenten worden gehoord.
De roerende en onroerende zaken van de in lid 1 genoemde instellingen worden tegen
boekwaarde overgedragen.
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling worden ingetrokken:
a. de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Drenthe:
b. de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Drenthe.

4. Aan het algemeen bestuur wordt door de gemeentelijke bestuursorganen de bevoegdheid
gemandateerd om bij het inwerkingtreden van de Wet veiligheidsregio‟s de tekst van deze
regeling aan te passen aan de bepalingen van de Wet veiligheidsregio‟s. De aldus aangepaste
tekst wordt aan de bestuursorganen van de gemeenten in Drenthe gezonden. Indien binnen acht
weken na verzending geen bezwaren tegen deze wijzigingen bij het algemeen bestuur zijn
ontvangen, wordt de regeling in die zin geacht te zijn gewijzigd.
Toelichting:
Artikel 44 lid 4 is bedoeld om de technische wijzigingen in de tekst van deze gemeenschappelijke regeling als
gevolg van de te verwachten invoering van de Wet veiligheidsregio‟s pragmatisch op te vangen. Mocht er bij een
gemeente bezwaar bestaan tegen de doorgevoerde wijzigingen – die louter en alleen kunnen voortvloeien uit het
in werking treden van de Wet veiligheidsregio‟s – dan zal alsnog de reguliere wijzigingsprocedure zoals bedoeld
in artikel 42 van deze regeling worden gevolgd.

Artikel 45 In werking treding
Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking per 1 januari 2009, mits van Gedeputeerde
Staten goedkeuring op deze regeling is ontvangen.
Artikel 46 Hardheidsclausule
In alle gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, wordt - onverminderd het bepaalde in artikel 28
van de Wet gemeenschappelijke regelingen - door het algemeen bestuur een voorziening getroffen.
Artikel 47 Citeertitel
De regeling kan worden aangehaald als:
“Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe”
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Bijlage II

Notitie ‘Gemeentelijk opdrachtgeverschap’
(inclusief productenboek)

Veiligheidsregio Drenthe

Gemeentelijk
Opdrachtgeverschap

Contact / communicatie
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Gemeentelijk opdrachtgeverschap
1. Inleiding
Eén van de kamers in het project Veiligheidsregio Drenthe betreft het gemeentelijk
opdrachtgeverschap. Voor het inrichten van deze kamer is in het project Veiligheidsregio Drenthe
2008 een aantal gesprekken gevoerd met leden uit de gemeenteraden van de Drentse gemeenten en
is ook met de griffiers en gemeentesecretarissen contact geweest over de rol van de gemeente in
relatie tot de toekomstige Veiligheidsregio Drenthe en Hulpverleningsdienst Drenthe.
Deze gesprekken zijn zeer waardevol gebleken om een goed beeld te krijgen hoe de relatie tussen
gemeenten en VRD/HVD voor wat betreft het opdrachtgeverschap van de gemeenten vorm zou
kunnen krijgen.
Ook de ingestelde werkgroep met vertegenwoordigers uit de kring van gemeentesecretarissen,
ambtenaren openbare orde en veiligheid, lokale brandweercommandanten, controllers, griffiers en
vertegenwoordigers van de regionale brandweer en GHOR heeft een belangrijke rol vervuld om tot
een voorstel te komen om het gemeentelijk opdrachtgeverschap goed te positioneren.
In deze notitie is een voorstel voor dit gemeentelijk opdrachtgeverschap opgenomen. De notitie gaat
echter allereerst in op de analyse van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) zoals verwoord
in de Notitie Verbonden Partijen. Vervolgens zal een onderscheid worden gemaakt in de
opdrachtgeverrol en de eigenaarsrol van gemeenten als het gaat om de gemeenschappelijke
regelingen. Als derde zal kort worden ingegaan op de specifieke kenmerken van een Veiligheidsregio:
een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar met een aantal
bijzondere bepalingen.
Na deze wat meer beschouwende paragrafen zal het opdrachtgeverschap praktisch worden benaderd
om uiteindelijk uit te monden in concrete voorstellen.
Gelet op de complexiteit van de diverse relaties en rollen tussen partijen, pretendeert deze notitie
overigens geenszins een 100% sluitende oplossing te hebben voor het vraagstuk van het
opdrachtgeverschap van gemeenten ten aanzien van een goede sturing op het beleid van de
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, crisisbeheersing en
rampenbestrijding en de VRD/HVD. Er zal ervaring moeten worden opgedaan en die ervaring moet
vervolgens de basis vormen voor een verdere verbetering van het opdrachtgeverschap en de sturing.
2. Notitie Verbonden Partijen van de VDG
Een gemeenschappelijke regeling voert een taak uit, die anders door de gemeentelijke organisatie zelf
1
zou moeten worden uitgevoerd . Ondanks het feit dat een gemeenschappelijke regeling in de
uitvoering een zorg voor de gemeenten uit handen neemt, blijken gemeenschappelijke regelingen in
gemeenteland een zorgelijk onderwerp te zijn. In de Notitie Verbonden Partijen van de Vereniging van
Drentse Gemeenten wordt dit als volgt beschreven.
[…] dat men de gemeenschappelijke regeling ook ervaart als een geheel waarop nauwelijks politieke
sturing mogelijk is en de financiële gevolgen van de activiteiten afwentelt op de gemeente zonder dat
je daar echt greep op hebt. En daarbij komt dat ze nogal eens een hoofdpijndossier opleveren.
De afgelopen jaren is dat beeld nog aangescherpt door gemeenschappelijke regelingen die in de
financiële problemen kwamen, zoals het ICO, de GGD en sommige werkvoorzieningschappen.

1

Zie Notitie Verbonden Partijen van de Vereniging van Drentse Gemeenten.
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En hoe dapper men ook probeert om door gezamenlijke afspraken het ‘monster’ in het hok te houden,
het wil maar niet lukken om daadwerkelijk greep te krijgen op wat gemeenschappelijke regelingen
allemaal doen.
Dus klinkt met enige tussenpozen de roep om instrumenten om de beheersbaarheid te vergroten,
zodat men ten minste het gevoel heeft dat men greep krijgt, heeft of houdt, op het doen en laten van
de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.
Het besef, dat men hier te maken heeft met een dienst die simpelweg iets doet voor de gemeente, wat
de gemeente anders zelf zou moeten doen, is reeds lang vervlogen. Collegeleden worden op pad
gestuurd met opdrachten om het beest te beteugelen, zonder dat men beseft dat het beest gewoon
onderdeel is van de eigen veestapel.
In de Notitie Verbonden Partijen van de VDG worden acht aanbevelingen genoemd ten aanzien van
de omgang met gemeenschappelijke regelingen. Zes van deze acht aanbevelingen zijn in dit kader
relevant en worden hier kort weergegeven (de integrale tekst is opgenomen in de bijlage).
1. Intensiveren contact tussen (het management van) de gemeenschappelijke regeling en de
deelnemende gemeenten:
- minimale jaarlijkse verantwoording in de raad door de gemeenschappelijke regeling over
uitvoering van de opdracht en de financiële stand van zaken
- instellen van een overleg van beleidsmedewerkers, met op uitnodiging de aanwezigheid van het
management van de gemeenschappelijke regeling
- idem voor de medewerkers Financiën/Planning en Control van de betrokken gemeenten en de
gemeenschappelijke regeling.
- de directie van de gemeenschappelijke regeling voert minimaal twee keer per jaar overleg met
het management van de betrokken gemeenten
- maak de GR onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus
- nagaan of bij de gemeenschappelijke regeling een contactfunctionaris bij iedere gemeente aan
te stellen
2. Geef de gemeenschappelijke regeling een heldere opdracht (wat moet men doen, wat mag het
kosten en wat moet het resultaat zijn). Deze opdracht dient gebaseerd te zijn op een
gemeenschappelijke, door alle gemeenten gedragen, opvatting over die taak.
3. Zorg ervoor dat een gemeenschappelijke regeling die een uitvoeringstaak uitvoert waarvoor het
College verantwoordelijk is alleen uit Collegeleden bestaat.
4. Jaarlijks als betrokken gemeente expliciet in de begroting de opdracht formuleren die aan de
gemeenschappelijke regeling wordt verstrekt – op basis van het gemeenschappelijk geformuleerde
beleid.
5. Introduceren van het unanimiteitsbeginsel bij de bestuurlijke beslissingen over een wijziging in het
op te dragen takenpakket.
6. Bij dienstverlening aan één of meer gemeenten, die boven het basispakket uitstijgt, moeten de
risico‟s niet op andere gemeenten worden afgewenteld
Deze aanbevelingen zijn bij het opstellen van deze notitie betrokken, voor zover dit past bij de
bijzondere positie van de VRD (zie hoofdstuk 4)

3. Opdrachtgever of eigenaar?
Nadere beschouwing van de gemeenschappelijke regeling leidt ertoe dat er in ieder geval twee rollen
zijn te onderscheiden die de gemeente ten aanzien van een GR heeft:
- opdrachtgever: de GR voert een taak uit voor de gemeente, waarbij de gemeente deze uit te
voeren taak in termen van kosten en resultaten heeft geëxpliciteerd
- eigenaar: de gemeente kan met de andere betrokken gemeenten worden gezien als eigenaar van
de gemeenschappelijke regeling.
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Deze twee rollen worden door dezelfde gemeente gespeeld, maar vragen wel een verschillende
opstelling. In de opdrachtgeverrol gaat het om het zo helder mogelijk definiëren wat de gemeente van
de gemeenschappelijke regeling aan producten en resultaten verwacht. Hier staat de beleidsinhoud
dus centraal. In de eigenaarsrol zal het gaan om financiële robuustheid en waarborgen van de
continuïteit. Hier staat dus de bedrijfsvoering centraal.
De praktijk laat zien dat deze twee rollen niet altijd zuiver worden gespeeld. De focus ligt op de
begroting („de kosten per inwoner stijgen alweer!‟) of de jaarrekening („het tekort wordt weer gewoon
afgewenteld op de gemeente!‟) en minder op de inhoud („wij verwachten van de GR de volgende
resultaten het komende jaar‟). De gemeenteraad stort zich vervolgens vol overgave op de
behandeling van de begroting en jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en dreigt daarbij
vaak te vergeten dat het belang van de gemeente niet zozeer ligt in het goed vervullen van de rol van
eigenaar, maar in de rol van opdrachtgever.
Als vanuit deze twee rollen wordt gedacht, kan vervolgens ook een stramien worden ontwikkeld voor
de inbedding van de gemeenschappelijke regeling. Eigenlijk verschilt de gemeenschappelijke regeling
als uitvoeringsorganisatie in de opdrachtgeverrol van de gemeente niet van een privaat bedrijf
waaraan een gemeente een opdracht verstrekt. Ter vergelijking een gemeente die het
groenonderhoud heeft uitbesteed aan, als fictieve voorbeelden, Hovenier B.V. en een gemeente die
het groenonderhoud heeft uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling Groenonderhoud:
Rol gemeente
Opdrachtgever
- beleid
- beleidswijziging
- jaarplan
- verantwoording

Eigenaar
- bedrijfsvoering
(plan)

Gemeenschappelijke regeling
Groenonderhoud

Beheersplan openbare ruimte
Kadernota
Jaarplan groenbeheer (in begroting)
Jaarverslag groenbeheer (in rekening)

Beheersplan openbare ruimte
Kadernota
Jaarplan groenbeheer (in begroting)
Jaarverslag groenbeheer (in
rekening)

Begroting GR
Paragraaf verbonden partijen in
begroting gemeente

-

bedrijfsvoering
(realisatie)

-

tekorten
(„verlies‟)

Aanzuiveren door gemeenten

overschotten
(„winst‟)

Terugvloeien naar gemeenten

-

Hovenier B.V.

Jaarrekening GR
Paragraaf verbonden partijen in
rekening gemeente

n.v.t.
(de gemeente is geen
aandeelhouder)

In het vervolg van deze notitie zal met name vanuit de opdrachtgeverrol de relatie met de VRD/HVD
worden beschouwd.
De praktijk moet leren of de opdrachtgevers- en eigenaarsrol naast te onderscheiden ook te scheiden
zijn in de feitelijke rollen die de diverse partijen in het regionale veiligheidstheater spelen.
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4. Veiligheidsregio: een bijzondere gemeenschappelijke regeling
De Veiligheidsregio en dus ook de VRD is een bijzondere gemeenschappelijke regeling als gevolg van
het hybride karakter in de taakuitvoering en de uitgangspunten die vanuit rijksbeleid en wet- en
regelgeving aan een Veiligheidsregio worden gesteld. Het hybride karakter komt voort uit het feit dat
de VRD enerzijds taken verricht die verplichtend vanuit het Rijksniveau aan de Veiligheidsregio zijn
2
opgedragen en anderzijds taken verricht die door de gemeenten aan de GR zijn opgedragen . Er is
dus geen sprake van een keuze in het wel of niet instellen van een gemeenschappelijke regeling
VRD.
Een andere bijzonderheid is dat de samenstelling van het algemeen bestuur een verplichte
samenstelling kent: het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten in de
betreffende regio.
Een laatste bijzonderheid die hier wordt genoemd, betreft de voorzitter van de Veiligheidsregio. Ook
dit is verplichtend voorgeschreven: de korpsbeheerder van politie is tevens voorzitter van de
Veiligheidsregio.
5. Gemeentelijk opdrachtgeverschap: een praktische invulling
In de presentaties ten behoeve van de gemeenteraden, zoals die begin 2008 zijn en nog worden
gegeven, zijn vijf hoofdthema‟s geschetst hoe het gemeentelijk opdrachtgeverschap kan worden
verbeterd:
- Focus: op inhoud én geld
- Beleid: gemeentelijk beleid is de bron voor regionaal beleid en het regionale beleid is te verwerken
in het gemeentelijke beleid
- Informatie: het verankeren van regionale bestuursinformatie in gemeentelijke bestuursorganen
(raad, burgemeester en college) en jaarlijkse informatierondes over de VRD/HVD en
veiligheidsontwikkelingen
- Begroting: gemeentelijke „opdracht‟ aan de VRD/HVD verwerken in de eigen gemeentelijke
begroting en rekening
- Afstemming: betere ambtelijke afstemming tussen gemeenten en regio.
Achter deze vijf hoofdthema‟s schuilen vijf knelpunten in de relatie tussen gemeenten en de
gemeenschappelijke regeling:
1. Beperkte beleidsruimte gemeenten
2. Informatievoorziening
3. Faseverschil in de planning- en controlcyclus
4. Eigenaar versus opdrachtgever
5. Wij versus zij.
Beperkte beleidsruimte gemeenten
Brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn door de landelijke wet- en regelgeving en
noodzakelijke normeringen (garanderen van veiligheidsniveaus; ook voor het eigen personeel) in
principe beleidsarme onderwerpen. Dit betekent dat een gemeente weinig eigen invloed kan
uitoefenen op nut, noodzaak en/of kwaliteitsniveaus. „Meer‟ beleid dan het reeds ingekaderde beleid
kan natuurlijk altijd, maar dat brengt kosten met zich mee. „Minder‟ is eigenlijk onmogelijk.
Deze beperkte beleidsruimte voor gemeenten wreekt zich vooral als de wet- en regelgeving of
normeringen worden aangepast of nieuw beleid wordt geïntroduceerd. De gemeente(raad) wordt dan
geconfronteerd met bijvoorbeeld aanpassingen in de begroting waarbij echter geen enkele afweging

2

Overigens zou ook van de opgedragen rijkstaken kunnen worden gezegd dat deze eigenlijk aan elke gemeente zijn
opgedragen, maar dat de gemeenten verplicht zijn om deze taken in regionaal verband door middel van de Veiligheidsregio uit
te voeren. Het resultaat is hetzelfde, maar in formele zin is de weg daarheen een andere.
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meer door de raad kan worden gemaakt. Dit is een bron voor machteloosheid en vervreemding („ze
doen maar!‟).
Dit neemt niet weg dat op een aantal aspecten wel beleidsruimte aanwezig is. Hier is het de
wederzijdse verantwoordelijkheid van het bestuur van de VRD en van de gemeenten om die
beleidsruimte op een voor Drenthe passende wijze in te vullen. De meerjarenkaders zullen daar in de
eerste plaats een aanknopingspunt voor bieden; daarnaast zal het gevoelen van de Drentse
gemeenten in relatie tot de verhouding lokaal en regionaal daarbij in het oog moeten worden
gehouden. Ook hier geldt dat gemeenten noch VRD/HVD elkaar zouden moeten kunnen verrassen
met gemaakte beleidskeuzen.
Concrete acties:
Heldere informatie over beleidsontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding (zie ook onder Informatievoorziening), zodat nieuw
beleid/nieuwe normeringen geen verrassing vormen
2.
In landelijke overleggremia (NVBR, voorzittersberaad Veiligheidsregio‟s, VNG e.d.) een
vinger aan de pols houden dat verzwaring van het takenpakket ook gepaard moet gaan met
budgetuitbreiding.
1.

Informatievoorziening
In de huidige situatie is er sprake van een onvolledige informatievoorziening tussen de diverse
niveaus in en tussen de gemeenten en de gemeenschappelijke regeling. De afstemming op ambtelijk
niveau (operationeel en op managementniveau) en op bestuurlijk niveau kan worden geoptimaliseerd.
Daarnaast is de informatievoorziening soms te voortvarend door een vrijwel rechtstreekse lijn tussen
gemeenschappelijke regeling en gemeenteraad, waarbij voorbij wordt gegaan aan de
verantwoordelijkheid van het college van B&W. In onderstaande figuur is dit schematisch
weergegeven.

Gemeente:
Raad

Gemeente:
College van B&W

VRD:
Bestuur

Gemeente:
Ambtelijke organisatie

HVD:
Ambtelijke organisatie

Samenleving
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In een zuivere rolverdeling en meer adequate informatievoorziening vindt afstemming op ambtelijk
niveau plaats door een overleg van de ambtenaar openbare orde en veiligheid en de
contactfunctionaris van de VRD/HVD en op het niveau van (een vertegenwoordiger van) de
gemeentesecretaris en de directeur HVD. Op bestuurlijk niveau is de inbreng vanuit het AB in het
college van belang. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van het college om vanuit de verkregen
informatie de raad te informeren, zoals dat ook bij elk ander beleidsonderwerp het geval is. Het
uitgangspunt is en blijft immers dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding in de gemeente. Dat voor de uitvoering daarvan de VRD/HVD
geheel of gedeeltelijk wordt ingeschakeld doet daaraan niet af. Schematisch is dit in onderstaande
figuur weergegeven.

Gemeente:
Raad

Gemeente:
College van B&W

VRD:
Bestuur

Gemeente:
Ambtelijke organisatie

HVD:
Ambtelijke organisatie

Samenleving
Concrete acties:
1. Periodiek overleg tussen AOV-ers gemeente (of een andere daartoe door de gemeente
aangewezen functionaris) en contactfunctionarissen HVD, zowel per gemeente als met alle
gemeenten gezamenlijk
2. Idem voor de (vertegenwoordiger van de) gemeentesecretaris en de directeur HVD
3. Aanwijzen (door de gemeenten) van één gemeente die als trekker fungeert voor het overleg
en de totstandkoming van gemeenschappelijk gedragen beleid moet bewaken. Deze
gemeente zou dan ook de trekker kunnen worden voor de (collectieve) informatievoorziening
tussen de VRD/HVD en de gemeenten. Aandachtspunt bij het aanwijzen van deze gemeente
is alert te zijn op eventuele rolonduidelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris. Die rol
wordt namelijk vanuit regionaal perspectief vervuld, terwijl de gemeentelijke trekkersrol, die
hier wordt bedoeld, vanuit gemeentelijk perspectief wordt vervuld. Voorts zullen nadere
afspraken moeten worden gemaakt wat deze trekkersrol qua personele invulling betekent.
4. Aanleveren beleids-, stuur- en verantwoordingsinformatie vanuit de HVD aan de gemeente
ten behoeve van de operationele en bestuurlijke sturing en verantwoording. De HVD zal
hiervoor gebruik maken van het instrument Aristoteles; dit is een zogenaamd dashboard
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waarbij voor de activiteiten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en
rampenbestrijding snel inzicht kan worden verschaft (zie bijlage).
5. Uitbrengen van verslagen/besluiten van AB/DB-vergaderingen ter kennisname van de
gemeenten (AOV-er, gemeentelijke brandweer, MT, B&W en raad) in de vorm van een
nieuwsbrief.
6. Ondersteunen van het college van B&W (in afstemming met ambtelijk apparaat en in opdracht
van het college) in de informatievoorziening richting de raad door middel van periodieke
informatierondes (NB: hiermee wordt dus niet gedoeld op het introduceren van een directe
verantwoordingslijn van de gemeenschappelijke regeling naar de gemeenteraad).

Faseverschil in de planning- en controlcyclus
De planning en controlcyclus van de gemeente en de HVD/VRD lopen namelijk niet synchroon. Als
voorbeeld: de begroting voor 2009 wordt door de gemeente in september 2008 vastgesteld, terwijl de
begroting 2009 voor de VRD/HVD al in het voorjaar 2008 bij de gemeenteraden moet liggen.
Consequentie daarvan is dat de gemeente eigenlijk al eind 2007/begin 2008 moet aangeven wat de
opdracht aan de VRD/HVD voor 2009 moet zijn. Dit kan tot spanning leiden in het proces, omdat
gedurende 2008 accenten voor 2009 anders kunnen komen te liggen.
De oplossing is ook hier gelegen in het helder met elkaar blijven communiceren. Vanuit de VRD/HVD
gaat het dan om transparantie in ontwikkelingen die van invloed zijn op de aard van de opdracht en
het kostenniveau voor het jaar 2009 die zich al gedurende 2008 voordoen en voor de gemeente gaat
het om tijdig aangeven of er beleidsdoelstellingen voor 2009 gedurende het jaar 2008 verschuiven.
De verantwoordelijkheid voor de „wat-vraag‟ komt hiermee dus nadrukkelijk bij de gemeente te liggen,
waarbij wel bedacht moet worden dat er tevens sprake is van een beperkte keuzevrijheid van
gemeenten (zie hiervoor). De wat-vraag vanuit de gemeente bestaat uit het gemeenschappelijke deel
(het basispakket) en het individuele deel (het pluspakket). Voor dit pluspakket geldt dat de kosten
daarvan drukken op de gemeente die het pluspakket afneemt. In de tekst van de gemeenschappelijke
regeling zijn hier diverse bepalingen over opgenomen om ongewenste onderlinge subsidiëring te
voorkomen.
Concrete acties:
1. Opstellen van een meerjaren beleidsplan en –begroting door de gemeenten en VRD/HVD om
een stevig fundament te leggen onder de jaarplannen en jaarbegrotingen. In combinatie met
het beleidsarme onderwerp is de inschatting daarbij dat er minder dan 10% verschuivingen
zullen optreden, zodat er daadwerkelijk sprake is van een stevig fundament.
2. In de meerjarenbegroting en jaarbegroting een beperkte marge in te bouwen als
spanningsafleider voor het geconstateerde faseverschil. Bij „meer beleid‟ later in het jaar dat
was geraamd kan dat dan zonder een tijdrovende nieuwe besluitvormingsronde worden
opgevangen. Bij „minder beleid‟ komt dit in de jaarrekening tot uitdrukking. NB: deze marge is
dus geen blanco cheque. „Meer‟ en „minder‟ komen voort uit gemeentelijke opdracht en/of
gewijzigd rijksbeleid. Met een goede informatievoorzieningen (zie hiervoor) worden verder
verrassingen voorkomen.
Eigenaar versus opdrachtgever
Hieraan is in hoofdstuk 3 van deze notitie reeds aandacht geschonken. Vermenging van deze rollen
kan er toe leiden dat de focus komt te liggen op bedrijfsvoering van de HVD in plaats van op het
inhoudelijk opdrachtgeverschap.
Concrete acties:
1. Onderscheid tussen beide rollen in raadsvoorstellen van het college helder maken; de HVD
moet hierbij behulpzaam zijn door het leveren van goede informatie.
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Wij en zij
‘De gemeenschappelijke regeling is niet van en voor ons als gemeenten, maar de
gemeenschappelijke regeling is een niet beteugeld beest.’ Dit wij-en-zij-denken wordt ook verwoord in
de Notitie Verbonden Partijen van de VDG als een belangrijk aandachtspunt in de relatie tussen
gemeenten en gemeenschappelijke regeling. Voor een goede relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is dit evenwel funest. De concrete acties op de hiervoor behandelde thema‟s zullen bij
een goede rolvervulling door alle betrokkenen het wij-en-zij-denken sterk doen verminderen, zo niet
elimineren. Daarop aanvullend is het raadzaam om de bestuurlijke relatie tussen VRD/HVD en
colleges vanuit een goede rolvervulling in te vullen. Dit kan concreet betekenen dat het dagelijks
bestuur van de VRD (dan wel de voorzitter) met ondersteuning van de directeur HVD jaarlijks met elk
college in gesprek gaat over de stand van zaken in de VRD/HVD en het gemeentelijke
opdrachtgeverschap en eigenaarschap.
Concrete acties:
- zie de vorige subparagrafen
- jaarlijks overleg tussen DB VRD/voorzitter VRD en directeur HVD met de individuele colleges.
Ten besluit
Deze notitie bevat de hoofdlijn van de invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente in de
richting van de VRD/HVD. De notitie zal verder moeten worden uitgewerkt in een concrete
jaarplanning. In bijlage II van deze notitie is een eerste voorzet opgenomen voor een geïntegreerde
planning- en controlecyclus. Om met gemeenten en VRD/HVD in de hierboven geschetste
systematiek te geraken, kan in een vervolg worden bezien of daar op een innovatieve wijze met elkaar
nader invulling aan kan worden gegeven.
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BIJLAGE I: AANBEVELINGEN UIT NOTITIE VERBONDEN PARTIJEN
1. Intensiveer het contact tussen (het management van) de gemeenschappelijke regeling en de
deelnemende gemeenten. Dat zou onder meer kunnen op de volgende manieren:
- Minimaal jaarlijks geeft de gemeenschappelijke regeling in de vergadering van de Raad van
iedere aangesloten gemeente openheid over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, en de
financiële stand van zaken.
- Voor iedere gemeenschappelijke regeling wordt een overleg ingesteld tussen de
beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten, waarbij op uitnodiging ook het
management van de gemeenschappelijke regeling aanwezig kan zijn. Eén van de gemeenten
wordt trekker van het overleg en bewaakt de totstandkoming van gemeenschappelijk gedragen
beleid. Deze gemeente wordt ook de trekker van de informatievoorziening tussen de
gemeenschappelijke regeling en de gemeenten en andersom. Accepteer dat deze afspraak in
een aantal gevallen zal leiden tot meer kosten omdat de gemeente die de expertise aan de
anderen levert daarvoor terecht een vergoeding mag vragen.
- Net als een overleg tussen betrokken beleidsmedewerkers, dient ook regelmatig overleg te
worden georganiseerd tussen de Afdelingen Financiën/Planning en Control van de betrokken
gemeenten en de gemeenschappelijke regeling.
- Maak in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten duidelijk, wat de
gemeenschappelijke regeling concreet voor elk van de betrokken gemeenten doet en/of heeft
gedaan. Met andere woorden maak de GR onderdeel van de gemeentelijke planning- en
controlcyclus: ze horen er gewoon bij. Dat betekent ook dat het nuttig is om bijvoorbeeld twee
keer per jaar een overleg te houden tussen de betrokken financiële afdelingen van de
deelnemende gemeenten en het management van de gemeenschappelijke regeling.
- De directie van de gemeenschappelijke regeling voert regelmatig (minimaal twee keer per jaar)
overleg met het management van de betrokken gemeenten. Daarbij kan worden gedacht aan
de gemeentesecretaris, sectordirecteur en/of afdelingshoofden.
- Het is de moeite waard om na te gaan of het mogelijk is bij een gemeenschappelijke regeling
een contactfunctionaris (in goed Fries: accountmanager) aan te stellen voor iedere gemeente.
2. Dat houdt in, dat de gemeenschappelijke regeling een heldere opdracht moet krijgen wat men
moet doen, waarbij helder wordt gedefinieerd wat het mag kosten en wat het resultaat moet zijn.
Deze opdracht dient gebaseerd te zijn op een gemeenschappelijke, door alle gemeenten
gedragen, opvatting over die taak.
3. Wanneer het gaat om een gemeenschappelijke regeling die een uitvoeringstaak uitvoert waarvoor
het College verantwoordelijk is, zorg er dan ook voor dat het bestuur van de gemeenschappelijke
regeling alleen uit Collegeleden bestaat.
4. Elk van de betrokken gemeenten formuleert jaarlijks – op basis van het gemeenschappelijk
geformuleerde beleid - in de begroting expliciet de opdracht, die aan de gemeenschappelijke
regelingen wordt verstrekt.
5. Introduceer op grond van het uitgangspunt, dat het moet gaan om beleid dat door alle gemeenten
wordt gedragen, het unanimiteitsbeginsel bij de bestuurlijke beslissingen over een wijziging in het
op te dragen takenpakket.
6. Wanneer een gemeente behoefte heeft aan een afname van een dienst die niet in het basispakket
is opgenomen, dienen heldere afspraken te worden gemaakt die ertoe leiden dat de kosten van
een dergelijk cafetariamodel volledig door de afnemende gemeenten worden gedragen en dat bij
beëindiging van die levering vanuit de gemeenschappelijke regeling geen kosten ontstaat die door
de andere gemeenten moeten worden gedragen. Daarbij kan het nuttig zijn dat het bestuur instemt
met het aangaan van een dergelijke relatie met één van deelnemende gemeenten.
7. Inventariseer de huidige gemeenschappelijke regelingen op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten. Ga na voor welke taken een andere wijze van uitvoering zou moeten worden
gekozen. Zet eventueel een uitvoeringsorganisatie verder op afstand. Wanneer het daarbij gaat om
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risicovolle zaken, dan is de vorm van bijvoorbeeld een BV wellicht een betere manier om risico‟s af
te dekken.
8. Sociale Werkvoorzieningschappen vormen een bijzondere categorie. Door de aard van hun
financiering en de afhankelijkheid van de Rijksbudgettering zou opnieuw en grondig moeten
worden nagedacht over hoe de gemeenschappelijke taakopdracht moet worden geformuleerd en
op welke wijze het toezicht wordt vormgegeven en op welke wijze risico‟s kunnen worden afgedekt.
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BIJLAGE II: GEINTEGREERDE PLANNING- EN CONTROLCYCLUS
Verantwoordelijkheid brandweerzorg
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeente. De uitvoering daarvan
blijft bij de gemeentelijke brandweerorganisatie en/of wordt (gedeeltelijk) opgedragen aan de
VRD/HVD. Consequentie hiervan is dat de gemeente net als voor de andere beleidsterreinen geldt via
de gemeentelijke planning- en controlcyclus beleid en uitvoering stuurt en controleert.
Gemeentelijke autonomie
De gemeentelijke autonomie staat hier dus niet ter discussie. Wel geldt dat de gemeentelijke
autonomie gebonden is aan wet- en regelgeving op het gebied van brandweerzorg. Zo is het bekend
dat de minister van BZK met kwaliteitseisen zal komen ten aanzien van de brandweer. Een gemeente
behoudt dan de vrijheid om op een hoger kwaliteitsniveau te gaan zitten, maar mag niet lager gaan
zitten.
Gemeentelijke autonomie in regionale afstemming
Voor de gezamenlijkheid van de gemeenten en hun gezamenlijke uitvoeringsorganisatie is het echter
efficiënt als de aard van de beleidsplannen (de opzet, de indicatoren, de gehanteerde begrippen e.d.)
zoveel als mogelijk op elkaar aansluiten.
Om dit te bereiken is een ambtelijk overleg van beleidsambtenaren Openbare orde en veiligheid
(OOV) wenselijk (of een andere door de gemeente daartoe aangewezen ambtenaar). Samen met de
contactfunctionarissen vanuit de HVD, waardoor een wisselwerking bestaat tussen beleid en
uitvoering, kunnen zij een operationele format maken met daarin de aandachtspunten/uitgangspunten
bij het opstellen van het specifieke eigen gemeentelijke beleid op het gebied van brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding. De HVD zal daarbij een productenboek ter hand stellen, met
daaraan gekoppeld een tarievenboek.
Beleidsplan en jaarplan gemeente
De ambtenaar OOV zal vervolgens vierjaarlijks vanuit de beleidswensen die in de gemeente leven
een hoofdstuk Brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding moeten opstellen, gebruik
makend van het hiervoor genoemde format en dit beleidsplan jaarlijks moeten vertalen in jaarplannen.
De financiële consequenties daarvan zijn voor wat betreft de uitvoering door de HVD inzichtelijk te
maken met behulp van het tarievenboek.
Het college stuurt na akkoord het concept beleidsplan of jaarplan voor vaststelling naar de
gemeenteraad. De gemeenteraad stelt na behandeling met eventuele wijzigingen het beleidsplan of
jaarplan vast.
Financiële vertaling: gemeente
Het beleidsplan en de jaarplannen zullen ook in de financiële planning- en controlcyclus op de
gebruikelijke wijze hun weg moeten vinden. Via de gemeentelijke instrumenten als Kadernota,
Begroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om
op de financiële aspecten (bij) te sturen.
Stuurinformatie
Om te kunnen sturen zal verder informatie nodig zijn over bijvoorbeeld ontwikkelingen die op het
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing spelen en over de stand van de
uitvoering van het beleid. Het verstrekken van deze informatie aan de raad is een
verantwoordelijkheid van het college, waarbij de HVD/VRD belangrijke bouwstenen aan de colleges
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kan aanreiken (algemeen en specifiek gericht op de gemeente). Het blijft daarbij uiteraard ook de
verantwoordelijkheid van de raad om die informatie te vragen.
Beleidsplan en jaarplan VRD/HVD
De beleidsplannen van de gemeenten zijn de bouwstenen voor de VRD/HVD voor het opstellen van
het eigen regionale veiligheidsplan van de VRD/HVD; de jaarplannen van de gemeenten zijn de
bouwstenen voor het jaarplan van de VRD/HVD. De jaarplannen bevatten, voorzover de VRD/HVD is
aangewezen als uitvoerder, ook de opdrachten van de gemeente aan de VRD/HVD.
Van gemeentelijk jaarplan naar opdracht HVD
In overleg tussen gemeente en VRD/HVD (op de niveaus van medewerker OOV, gemeentesecretaris,
portefeuillehouder en contactfunctionaris, directeur HVD en bestuur VRD) wordt het jaarplan omgezet
in een opdracht aan de VRD/HVD.
Opdrachtuitvoering
De HVD is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, het college is
verantwoordelijk voor het bewaken dat de HVD de opdracht conform de afspraken uitvoert. De HVD
levert hiertoe periodiek voortgangsrapportages aan, zowel inhoudelijk als financieel. Zoals hiervoor
gesteld is het vervolgens het college die deze informatie al dan niet bewerkt kan doorzenden naar de
raad.
Financiële vertaling: VRD/HVD
De VRD/HVD zal het regionale beleidsplan en de jaarplannen ook financieel doorvertalen naar
meerjarenbegroting en begroting. De VRD/HVD kan daarbij als basis de opdrachten van de
gemeenten hanteren, waarin op productniveau staat aangegeven wat de gemeente van de VRD/HVD
vraagt en/of als basispakket krijgt. Voor de rekening geldt mutatis mutandis hetzelfde, maar dan in de
realisatie van de opdrachten.
Zienswijze gemeenteraden begroting/jaarrekening VRD
De begroting en jaarrekening moeten conform de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de
gemeenteraden worden voorgelegd. De facto gaat het hier om een consolidatie van de gemeentelijke
opdrachten en de „eigen‟ regionale taak. Het sluitstuk daarvan is de kosten per inwoner. De HVD wil
er naar streven om ook per gemeente inzichtelijk te maken wat daar nu precies voor geleverd wordt,
zodat de herkenbaarheid van de gemeenteraad ten aanzien van de eigen eerdere besluitvorming
wordt vergroot.
De begroting en ook de jaarrekening zouden dan eigenlijk geen verrassing meer voor de
gemeenteraad, het college, de gemeentesecretaris, de controller van de gemeente en de ambtenaar
OOV moeten zijn. Er is immers door gemeente en VRD/HVD steeds gelijk op getrokken in de
totstandkoming en de uitvoering (transparantie in de opdrachtverstrekking, de daarvoor geraamde
kosten, de opdrachtuitvoering en de gerealiseerde kosten).
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Productenboek Hulpverleningsdienst Drenthe
Inleiding
De Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) verricht wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg,
crisismanagement en rampenbestrijding en geneeskundige hulp. Gemeenten verrichten lokale taken
op deze terreinen. De HVD wil met de aanzet tot een productenboek de volgende doelstellingen
bereiken:
1. Laten zien wat de HVD doet.
2. Aangeven welke keuzemogelijkheden er voor gemeenten zijn om lokale taken door de HVD uit te
laten voeren (d.m.v. een productencatalogus).
3. Basis voor een andere verantwoordingssystematiek (Aristoteles).
Een compleet productenboek met catalogus voor de Hulpverleningsdienst Drenthe, bestaande uit de
onderdelen brandweer, multidisciplinair Veiligheidsbureau en GHOR, zal nog verder ontwikkeld
worden. Bovengenoemde doelstellingen worden hierna toegelicht.
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Voorbeeld ‘basistaken’ en keuzemogelijkheid producten brandweer (1 + 2)
In het voorbeeld van de uitwerking voor de brandweer in Drenthe (zie de hierop volgende pagina) ziet
u dat elk product opgesplitst is in de volgende onderdelen:
Advisering
Vaststelling
Uitvoering
Handhaving
Per onderdeel is aangegeven of dit een basistaak is van de gemeente (aangegeven met een G), van
de HVD (aangegeven met een H) of van zowel de gemeente als de HVD (G + H).
De basistaken die de HVD uitvoert worden in het Algemeen Bestuur gezamenlijk vastgesteld door de
twaalf Drentse gemeenten. Ook de kosten hiervoor worden gezamenlijk vastgesteld. Naast deze
basistaken kan een gemeente ervoor kiezen extra (lokale) taken door de HVD uit te laten voeren. Dit
kan door een keuze te maken uit de (lichtgrijze) onderdelen waarin G + H staat. De keuzes kunnen
vastgelegd worden in een dienstverleningsovereenkomst.
Met het regionaal laten organiseren of uitvoeren van lokale taken kan een kwaliteitsvoordeel behaald
worden. Over deze extra taken worden aparte afspraken gemaakt tussen de HVD en de betreffende
gemeente: welk(e) product(en) wordt(en) uitgevoerd tegen welke prijs. De wijze waarop dit in zijn werk
gaat, staat nader beschreven in het document „Gemeentelijk opdrachtgeverschap‟ (bijlage 8 van het
bestuursvoorstel).
De in dit document opgenomen producten zijn nog algemeen beschreven; een gedetailleerdere
uitwerking per product zal desgewenst volgen.
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Basis voor een andere verantwoordingssystematiek (3)
A. Bedrijfsvoering en kwaliteit
Plan van aanpak project Aristoteles, ‘sturen op prestaties en kwaliteit’
Inleiding
Binnen de Veiligheidsregio‟s worden productbegrotingen gehanteerd die nauwelijks inzicht bieden in
de prestaties van de regionale brandweer en de GHOR. Ook laten ze niet zien hoe de vele spelers
binnen een Veiligheidsregio gezamenlijk multidisciplinair presteren. Het netwerk Finance & Control,
het netwerk Kwaliteit, de GHOR en het rijk zijn het project „Sturing Veiligheidsregio op basis van
prestaties en kwaliteit‟ gestart. Dit sturen gebeurt met een landelijk Model Productbegroting en
Kwaliteitszorg als instrument. Met het model kunnen bestuurders, colleges van B&W en
gemeenteraden goed inzicht krijgen in het functioneren van hun Veiligheidsregio, om op die manier
(budgettaire) prioriteiten te kunnen stellen. Daarnaast maakt het model landelijke vergelijking tussen
de verschillende Veiligheidsregio‟s mogelijk.
Personeel, materieel, geoefendheid en processen/plannen
Bij de inzet bij crises, rampen, branden of andere calamiteiten draait het eigenlijk om het goed
functioneren van de vier-eenheid (werkprocessen) binnen een mono- of multidisciplinaire eenheid. Dit
kan een regionaal beleidsteam zijn, de bemensing van een tankautospuit, een medisch mobiel team
of een gemeentelijk actiecentrum opvang en verzorging. Het team levert feitelijk de prestatie; op
straat, in de meldkamer, in het operationeel centrum of in het gemeentehuis. Voor een goed
functionerend team zijn vier zaken essentieel:
1. Personeel: Het deelnemend personeel is bij inzet (tijdig) aanwezig en als individu goed
opgeleid.
2. Materieel: Het personeel kan beschikken over goed werkend materiaal (bijvoorbeeld
voertuigen, communicatieapparatuur, werkomgeving).
3. Geoefendheid: Het personeel is met het materieel vertrouwd door een zo realistisch mogelijk
oefenprogramma.
4. Processen/plannen: Het team kan binnen een van de processen/plannen van
rampbestrijding in effectieve samenhang met andere teams „in de keten‟ functioneren.
Verantwoordelijkheid
De vier-eenheid personeel, materieel, geoefendheid en processen/plannen is zo de drager van
kwaliteit van elk team of eenheid. De eerder genoemde paraatheid van de hulpdiensten bestaat dus
feitelijk uit inzetgerede teams die in staat zijn gezamenlijk essentiële ramp- of
crisisbeheersingsprocessen effectief uit te voeren. Dus meer integrale toetsing voor de daadwerkelijke
inzet moeten plaatsvinden.
Verkeerslicht of dashboard
Om bovenstaande doelen te bereiken wordt een instrument ontwikkeld dat snel en effectief inzicht
geeft, het zogenoemde „dashboard‟. In een Veiligheidsregio zijn vaak drie begrotingsprogramma‟s:
Regionale Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg / RAV en GHOR. Deze kunnen afzonderlijk worden
behandeld in het model productbegroting en het kwaliteitszorgsysteem. Rapportages op één A4-tje
met kleurcodes bieden helder inzicht in de prestaties van overheid en hulpdiensten binnen de
Veiligheidsregio.
In onderstaand voorbeeld krijgen het Algemeen Bestuur, het college van B&W en de gemeenteraad
inzicht in de prestaties van de Veiligheidsregio en kunnen de voortgang eenvoudig monitoren. Een
eenvoudig dashboard met keuren is een instrument om de prestatie per product helder te beschrijven.
Daarmee biedt dit model een stevige basis voor een systeem van kwaliteitszorg en eventueel
benchmarking of prestatiefinanciering vanuit het rijk.
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Verkeerslicht/ of dashboard beoordeling:
+

+-

-

Effectieve taakuitvoering met
voldoende kwaliteit gewaarborgd.

Effectieve taakuitvoering
gewaarborgd. Kwaliteit niet altijd
voldoende.

Effectieve taakuitvoering niet
gewaarborgd. Kwaliteit
onvoldoende.

Een kort voorbeeld van een teambeoordeling:
Brandweercompagnie

Personeel inzetbaar

Materiaal inzetbaar

Geoefendheid

Door de nationale herverdeling van brandweercompagnieën en de onduidelijkheid welk materieel de regio uit
moet is de inzet van de brandweercompagnie nu niet gewaarborgd. Bij alarmering zal er wel meer dan
voldoende personeel en materieel beschikbaar zijn, de sleutelfunctionarissen zijn echter onvoldoende in
grootschalig optreden geoefend en daarmee is de effectieve taakuitvoering niet altijd voldoende. Na de
herschikking van deze taak zullen de sleutelfunctionarissen waar nodig worden opgeleid en het
oefenprogramma worden geïntensiveerd. Begin 2008 is de eenheid dan gewaarborgd inzetbaar.

Pilot
De planning is dat in 2007 twee regio‟s als pilot zullen gaan fungeren. De Regionale Brandweer
Drenthe heeft zich aangemeld voor deze pilot. In 2007 zal daartoe in overleg met de gemeenten een
eerste opzet gemaakt worden. In 2008 zal landelijk aansluiting gezocht worden door in meerdere
regio‟s een pilot te draaien. In 2009 is de verwachting dat het landelijk kan worden ingevoerd. Een
voorbeeld van een rapportage vindt u hier:
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Fictief voorbeeld rapportage Regionale Brandweer
Productgroep
Proactie

Preventie

Preparatie

Product
Proactieplannen
beschikbaar

Preventieplannen
beschikbaar

Preparatieplannen
beschikbaar

Specialistische taken
(monodisciplinair)

Deelproduct
Risicocommunicatie

2007

2008

Advisering externe veiligheid
Ondersteuning gemeenten
Ondersteuning preventisten
Vuurwerkbesluit
Ondersteuning gemeenten
Rampbestrijdingsplannen
Multidisciplinaire coördinatieplannen
Monodisciplinaire inzetplannen
Procedures rampenbestrijding
Toegankelijkheid planvorming
Gevaarlijke stoffen
personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
Brandweercompagnie
personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
Duiken
personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid

Operationele taken
(multidisciplinair)

COPI
personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
ROT inzetbaar
personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
RBT inzetbaar

Repressie

personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
Alarmcentrale inzetbaar

Nazorg

personeel inzetbaar
materieel inzetbaar
geoefendheid
Inzetten repressieve functionarissen
BOT (organisatie)
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B. Programmabegroting, indicatoren en kleurendashboard
De hulpverleningsdienst gaat werken met een zogenaamde programmabegroting. Deze begroting is
opgebouwd in een aantal niveaus:
programma (Brandweer, GHOR en Multidisciplinair bureau)
productgroep (bijvoorbeeld: preventie)
product (bijvoorbeeld: preventieplannen beschikbaar)
Per product worden activiteiten weergegeven die binnen het product worden uitgevoerd (bijvoorbeeld
het afgeven van vuurwerkadviezen conform het vuurwerkbesluit).
In de begroting wordt inzicht gegeven in de opbrengsten en lasten per programma, productgroep en
product. De kosten per product zijn grotendeels gebaseerd op schattingen van het aantal werkuren.
Omdat de organisatie nog over beperkte ervaringsgegevens beschikt kunnen er verschillen zijn tussen
twee jaren. Ook worden te behalen prestaties (“de indicatoren”) per benoemd. Tot slot wordt ook nog
per product een algemene kwaliteitsindicatie gegeven op basis van het zgn. “kleurendashbord”.

Voorbeeld uitwerking product
Programma
:
Brandweer Drenthe
Productgroep
:
Preparatie
Product
:
Preparatieplannen beschikbaar
Definitie product :
Preparatieplannen beschikbaar omvat alle planmatige activiteiten die gericht
zijn
:
op een adequate voorbereiding van rampen- en incidentbestrijding.
Doel
:
Adequate voorbereiding van rampen- en incidentenbestrijding.
Doelgroep
:
Brandweer in Drenthe en gemeenten.
Werkwijze
:
Dit product bestaat uit de volgende deelproducten:
 rampenbestrijdingsplannen
 multidisciplinaire coördinatieplannen
 monodisciplinaire inzetplannen
 procedures rampenbestrijding
 toegankelijkheid planvorming
Kwaliteitsindicatoren

+

GROEN

Effectieve taakuitvoering met
voldoende kwaliteit gewaarborgd.

+/- ORANJE

- ROOD

Effectieve taakuitvoering
gewaarborgd. Kwaliteit niet altijd
voldoende.

Effectieve taakuitvoering niet
gewaarborgd. Kwaliteit
onvoldoende.

Voorbeeld kwaliteitsindicator 2007
Personeel
Materieel
Geoefendheid
Processen/plannen
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Deelproducten

Hulpverleningsdienst Drenthe
(brandweer)

Gemeente X

Begroot
2007

Begroot
2007

Begroot
2006

Realisatie
2005

Begroot
2006

Realisatie
2005

Rampenbestrijdingsplannen


Plannen geactualiseerd
en geïmplementeerd

Multidisciplinaire
coördinatieplannen


Plannen geactualiseerd
en geïmplementeerd

Monodisciplinaire
inzetplannen


Plannen geactualiseerd
en geïmplementeerd

Procedures
rampenbestrijding


Plannen geactualiseerd
en geïmplementeerd

Toegankelijkheid
planvorming


Plannen geactualiseerd
en geïmplementeerd

Bijdrage landelijke
ontwikkelingen
Directe kosten
Uren maal tarief
Totale kosten
Overige opbrengsten
Gemeentelijke bijdrage
Totale opbrengsten
Resultaat
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Bijlage III

Convenant Veiligheidsregio Drenthe – Politie Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio Drenthe

Contact / communicatie
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Convenant Veiligheidsregio Drenthe en Politie Drenthe

Partijen,
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe, hierna te noemen: het Algemeen Bestuur en
het Regionaal College Politie Drenthe, hierna te noemen: Regionaal College;
Overwegende,
dat de Veiligheidsregio is belast met :
- Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de vigerende wet- en
regelgeving zoals hierna genoemd en in lijn met de intenties die voortvloeien uit de concepttekst
voor de Wet Veiligheidsregio‟s.
- Het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de deelnemende gemeenten aan
de Veiligheidsregio zijn opgedragen.
dat de Brandweerwet 1985, De Wet rampen en zware ongevallen, de Politiewet 1993 en de Wet
kwaliteitsbevordering rampbestrijding (Wkr) alsmede het landelijk referentiekader Conflict- en
Crisisbeheersing 2002 vigeren;
dat het de ambitie is om te komen tot:
- eenduidige bestuurlijke aansturing van aspecten op het terrein van spoedeisende hulpverlening bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing en afstemming in het kader van het veiligheidsbeleid in de
gemeenten voor zover hier een relatie is tot de taakstelling van de Veiligheidsregio en de Politie;
dat de Politie Drenthe daaraan een bijdrage levert;
dat de Politie Drenthe niet participeert in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe en
dat de afstemming en samenwerking daarom op een andere wijze, via dit convenant, wordt geregeld;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1
2

3

4

Het Regionaal College en het Algemeen Bestuur stemmen de vergaderingen zoveel mogelijk op
elkaar af;
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal college vergaderen gezamenlijk over de volgende
onderwerpen:
de samenwerking en afstemming op het terrein van rampen- en crisisbeheersing;
het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer en
het integraal door de gemeenten te voeren veiligheidsbeleid voor zover deze een relatie
hebben tot de taakstelling van de Veiligheidsregio en de Politie;
het Directieoverleg Veiligheid zoals bedoeld in Hoofdstuk X van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Drenthe draagt zorg voor de gezamenlijke voorbereiding van de agenda van
Algemeen Bestuur en Regionaal College ten aanzien van de onder 2 genoemde onderwerpen.
De korpschef Politie Drenthe maakt samen met de regionaal commandant Brandweer, de
directeur GHOR en de coördinerend gemeentesecretaris deel uit van het Directieoverleg
Veiligheid;
formele besluitvorming over de onder 2 genoemde integraal opgestelde onderwerpen vindt plaats
door Algemeen Bestuur en Regionaal College afzonderlijk, met behoud van ieders
verantwoordelijkheid en bevoegdheid;
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5

6

7
8

de inspanning (personeel, materieel, financiële middelen), die door de betrokken partijen zullen
worden geleverd om de uitvoering van de onder 4 genoemde besluiten mogelijk te maken,
worden in het betreffende besluit vastgelegd;
het Directieoverleg Veiligheid zoals bedoeld in Hoofdstuk X van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Drenthe draagt zorg voor de afstemming en uitwisseling van de informatie en
ziet toe op de uitvoering van de besluiten;
de voorzitter van het Algemeen Bestuur, tevens zijnde voorzitter van het Regionaal College ziet
toe op de uitvoering van dit convenant.
De politie Drenthe zal actief participeren in het Multidisciplinair Veiligheidsbureau zoals
ondergebracht bij de Hulpverleningsdienst Drenthe, door middel van het beschikbaar stellen van
personele capaciteit, waarbij de concrete invulling jaarlijks door het Algemeen Bestuur in overleg
met het Regionaal College zal worden besloten in het jaarplan Veiligheidsregio Drenthe.

Duur, wijziging en evaluatie van het convenant
- Dit convenant treedt gelijktijdig met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe in
werking voor onbepaalde duur.
- Wijzigingen in het convenant kunnen op voorstel van elk van de convenantpartijen worden
aangedragen en worden van kracht zodra alle convenantpartijen met de voorgestelde wijzigingen
hebben ingestemd.
- Uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding wordt dit convenant geëvalueerd.

Aldus overeengekomen:
Assen, […] januari 2009

Assen, […] januari 2009

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe,
De voorzitter,
K.S. Heldoorn

Het Regionaal College Politie Drenthe,
De plaatsvervangend korpsbeheerder,
C. Bijl
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Bijlage IV

Inrichtingsvoorstel regionale uitvoeringsorganisatie
van de VRD

Veiligheidsregio Drenthe

Brandweer
(in)
Drenthe

Rampenbestrijding
en
Crisisbeheersing

Contact / communicatie
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Bijlage V

Instellingsbesluit Directeurenoverleg Veiligheid

Veiligheidsregio Drenthe

Rampenbestrijding
en
Crisisbeheersing

Contact / communicatie
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Instellingsbesluit Directeurenoverleg Veiligheid
van de Veiligheidsregio Drenthe
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe
Overwegende dat op grond van artikel 21 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Drenthe (VRD) een reglement voor het Directeurenoverleg Veiligheid moet worden vastgesteld;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Er is een Directeurenoverleg Veiligheid, hierna te noemen: het DOV.
2. Van het DOV zijn lid:
a. de regionaal commandant brandweer Drenthe
b. de directeur GHOR Drenthe
c. de korpschef Politie Drenthe
d. de coördinerend gemeentesecretaris
3. De secretaris van de Veiligheidsregio Drenthe kan de vergaderingen van de DOV bijwonen
4. De coördinerend gemeentesecretaris is voorzitter van het DOV. Bij verhindering of ontstentenis
van de voorzitter kiest het DOV een voorzitter uit zijn midden.
5. Indien een lid om dringende reden verhinderd is een vergadering van het DOV bij te wonen, dan
kan hij zich slechts laten vervangen door zijn formele plaatsvervanger.
6. In het secretariaat van het DOV wordt door het Multidisciplinair Veiligheidsbureau van de
Hulpverleningsdienst Drenthe voorzien.
7. De voorzitter kan bij uitzondering aan een lid op diens verzoek toestaan dat deze zich tijdens een
vergadering van het DOV laat bijstaan door een van zijn medewerkers.
8. Het DOV kan vertegenwoordigers van andere organisaties uitnodigen aan de vergaderingen van
het directeurenoverleg deel te nemen. Deze deelnemers hebben geen stemrecht.
Artikel 2
Het DOV heeft tot taak het voeren van overleg ten behoeve van het dagelijks en algemeen bestuur
Veiligheidsregio Drenthe inzake:
a) de coördinatie van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de in artikel 8 onder lid
1 a tot en met c van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe genoemde
documenten
b) alle overige onderwerpen die door het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur van de VRD
aan het DOV worden opgedragen
c) alle onderwerpen op het gebied van de regionale veiligheid waarbij multidisciplinaire
afstemming geboden is, met inachtneming van de monodisciplinaire verantwoordelijkheid van
de leden van het DOV.
Artikel 3
Het DOV stelt, al dan niet uit zijn midden, zonodig werkgroepen in ter voorbereiding of
ter uitwerking van het in artikel 2 bedoelde overleg en bepaalt daarvan de samenstelling.
Artikel 4
1. Het DOV vergadert gewoonlijk tenminste eenmaal per kwartaal.
2. De vergaderingen van het DOV zijn niet openbaar.
3. Ter beoordeling van de voorzitter kan in dringende situaties een bijzondere vergadering worden
belegd. Indien tenminste twee leden de voorzitter daarom verzoeken, wordt binnen 3 weken een
vergadering belegd. Dit verzoek bevat de te behandelen agendapunten. De verzoekers voorzien
zo nodig die agendapunten van een schriftelijke toelichting.
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4. Een lid kan de voorzitter verzoeken een bepaald onderwerp op de agenda van een volgende
vergadering te plaatsen.
5. De agenda van een vergadering en de bijbehorende stukken worden zo mogelijk 14 dagen, maar
in elk geval 7 dagen voor de te houden vergadering aan de leden toegezonden.
6. Binnen 14 dagen na afloop van een vergadering wordt de leden het concept-verslag van die
vergadering toegezonden.
7. Het DOV geeft advies aan het dagelijks bestuur en/of het algemeen bestuur van de VRD. In het
advies kan een minderheidsstandpunt worden opgenomen.
Artikel 5
1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit DOV Veiligheidsregio Drenthe.
2. Het treedt in werking op [..] januari 2009.
Assen, [...] januari 2009.
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