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Portefeuillehouder DB

De heer Bolsius

Directielid

Mevrouw Buitendijk

Bijlagen

Zie agendapunt 13 (Reorganisatieplan directie Risicobeheersing)

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. de leden en de voorzitter van de plaatsingsadviescommissie voor de reorganisatie directie
Risicobeheersing te benoemen.

Toelichting
Op 14 mei 2018 is de visie op de herinrichting van Risicobeheersing vastgesteld in het Dagelijks
Bestuur. Als gevolg hiervan wordt een reorganisatie binnen de directie Risicobeheersing
voorbereid. In het DB van 17 oktober heeft het DB het voorgenomen besluit tot reorganiseren
genomen. Het reorganisatieplan Risicobeheersing vindt u bijgevoegd ter informatie. In het
reorganisatieproces wordt een plaatsingsprocedure gehanteerd zoals beschreven in het sociaal
statuut 2014-2018. Het sociaal statuut schrijft in artikel XIV.6.1 voor dat bij reorganisaties een
plaatsingsadviescommissie wordt ingesteld om de werkgever te adviseren over de aan de
commissie voorgelegde plaatsingsvoorstellen in het concept plaatsingsplan. De benoeming van
de commissieleden en de voorzitter is voorbehouden aan het algemeen bestuur.
De plaatsingsadviescommissie wordt als volgt samengesteld:
-

Eén lid aangewezen vanuit de directie van de VRU;

-

Eén lid aangewezen door de vakorganisaties;

-

Een externe voorzitter, aangewezen door de twee andere leden van de commissie.

Aan de plaatsingsadviescommissie worden een ambtelijk secretaris en de benodigde ambtelijke
ondersteuning toegevoegd.

Voordracht PAC
De volgende kandidaten worden voorgedragen:
-

de heer R.F.J. Frek: lid aangewezen vanuit de directie van de VRU;

-

de heer G. Bakker: lid aangewezen door de vakorganisaties;

-

de heer P. Verhoeven: externe voorzitter, aangewezen door de twee andere leden van de
commissie.

1

Financiële consequenties
De plaatsingsadviescommissie bestaat uit drie leden, waarvan twee externe leden. Op basis van
de gangbare uurtarieven voor de commissieleden en de verwachte inzet bedragen de kosten
c.a. € 10.000,-. Deze kosten kunnen worden gedekt binnen de begroting van de directie
Risicobeheersing.

Verdere behandeling
Niet van toepassing.
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