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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

2.

3.

4.

kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 juli 2020 de burgemeester van Amersfoort, de heer L.M.M. Bolsius, fungeert
als vervangend voorzitter van de VRU, op grond van artikel 11 lid 3 Wet veiligheidsregio’s en de Vervangingsregeling
voorzitter VRU 2017, totdat een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit wordt benoemd;
kennis te nemen van het feit dat de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, de heer G.F. Naafs, gedurende de
periode waarin het vervangend voorzitterschap aan de orde is, als plaatsvervangend voorzitter fungeert, op grond
van artikel 11 lid 3 Wet veiligheidsregio’s en de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017;
om, gezien de bijzondere omstandigheden die zich voordoen rond de COVID-19 crisis, in overeenstemming met de
vervangend voorzitter in afwijking op het Reglement van orde voor het algemeen bestuur, de waarnemend
burgemeester van Utrecht, de heer P.E.J. den Oudsten, te benoemen als lid van het dagelijks bestuur;
de minister in kennis te stellen van het bepaalde onder 1 en 2.

Toelichting
Burgemeester Van Zanen neemt op 30 juni 2020 afscheid, en treedt dan feitelijk af als voorzitter Veiligheidsregio Utrecht.
De keuze van een nieuwe voorzitter wordt bepaald door de Wet veiligheidsregio’s. Artikel 11, lid 2, luidt als volgt:
-

De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in
de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen. Ter zake de benoeming, de schorsing
en het ontslag wordt de commissaris van de Koning om advies gevraagd. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter van een veiligheidsregio.

De volgende processtappen zijn aan de orde:
1.
De minsterraad benoemt de nieuwe burgemeester van Utrecht en maakt het voornemen kenbaar om diegene (of een
andere burgemeester) als voorzitter van de VRU te benoemen.
2.
Het algemeen bestuur geeft zijn zienswijze ten aanzien van de door de minister bij de Koning voor te dragen
voorzitter.
3.
De veiligheidsregio stuurt hierover een formele brief naar de minister, eventueel met het verzoek tot voordracht.
4.
De minister stuurt na ontvangst van de brief van de veiligheidsregio een brief aan de Commissaris van de Koning met
een adviesaanvraag.
5.
Na antwoord van de Commissaris van de Koning kan de Kroonbenoeming worden opgesteld.
Nog niet bekend is wanneer de nieuwe burgemeester van Utrecht wordt geïnstalleerd. Gedurende die tijd kan de
plaatsvervangend voorzitter op grond van artikel 11 lid 3 Wvr de vervangende voorzittersrol uitoefenen.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.
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Verdere behandeling
Na besluitvorming in het AB, wordt het ministerie van Justitie en Veiligheid geïnformeerd over de gewenste
Kroonbenoeming.
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