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Bijlage A Besluit plaatsvervangend voorzitterschap VRU

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 op te schorten totdat de nieuwe voorzitter van de VRU is benoemd bij
koninklijk besluit;
de waarnemend burgemeester van Utrecht, de heer P.E.J. den Oudsten, met ingang van 7 juli 2020 aan te wijzen als
plaatsvervangend voorzitter;
de burgemeester van Amersfoort, de heer L.M.M. Bolsius, met ingang van 7 juli 2020 aan te wijzen als tweede
plaatsvervangend voorzitter van de VRU;
als plaatsvervangers bij gelijktijdige ontstentenis van de eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen
de overige leden van het dagelijks bestuur, op volgorde van de duur van het lidmaatschap in het dagelijks bestuur, te
beginnen met het lid met de langste duur van het lidmaatschap;
de besluiten onder 2 tot en met 4 van rechtswege te laten vervallen op het moment dat de nieuwe voorzitter van de
VRU is benoemd bij koninklijk besluit, waarmee de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 weer in werking treedt;
de minister van Justitie en Veiligheid en de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht hiervan in kennis te
stellen.

Toelichting
Burgemeester Van Zanen heeft op 30 juni 2020 afscheid genomen, en is daardoor geen voorzitter meer van de
Veiligheidsregio Utrecht. De keuze van een nieuwe voorzitter wordt bepaald door de Wet veiligheidsregio’s. Artikel 11,
tweede lid, Wvr luidt als volgt:
Vertrek en benoeming voorzitter
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 reguliere processtappen zijn aan de orde :
1.
De minsterraad benoemt de nieuwe burgemeester van Utrecht en maakt voornemen kenbaar om diegene, dan wel
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 Commissaris van de Koning kan de Kroonbenoeming worden opgesteld.
Wanneer de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester van Utrecht wordt geïnstalleerd is nog niet bekend. Tot aan dat
moment zal de ministerraad nog geen voornemen tot benoeming van de reguliere voorzitter uitspreken, alhoewel het
voorzitterschap van een veiligheidsregio niet automatisch gekoppeld is aan het burgemeesterschap van de gemeente met
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de meeste inwoners. Het uitgangspunt van het ministerie is, dat de plaatsvervangend voorzitter gedurende de periode tot
benoeming van de nieuwe voorzitter fungeert als vervangend voorzitter en dat een tweede vervanger wordt aangewezen.
Hiermee wordt de Wet veiligheidsregio’s gevolgd, waarin is opgenomen dat alleen een Kroonbenoemde burgemeester het
reguliere voorzitterschap kan uitoefenen.
Voor wat betreft de plaatsvervanging is artikel 11, derde lid, Wvr van toepassing, dat luidt:
“Het bestuur wijst een van zijn leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt”.
Dit is bij de VRU gebeurd door middel van het besluit van het algemeen bestuur van 7 november 2011 waarin de
burgemeester van Amersfoort is aangewezen als plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervanging is verder uitgewerkt in
de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 op grond van artikel 2.10 Gemeenschappelijke regeling VRU.
Tijdelijk plaatsvervangend voorzitterschap
Inmiddels is de heer P.E.J. den Oudsten per 1 juli 2020 benoemd als waarnemend burgemeester van Utrecht. In afwijking
van het besluit van 7 november 2011 en de normale plaatsvervangingsregels, zoals neergelegd in de Vervangingsregeling
voorzitter VRU 2017, wordt voorgesteld om de heer den Oudsten per 7 juli 2020 te benoemen als (eerste) plaatsvervangend
voorzitter van de VRU.
De reden om de heer den Oudsten te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de VRU is tweeledig. Ten eerste
streven wij naar consistentie in en continuïteit van de crisisbeheersing(sorganisatie) in het kader van de COVID-19 crisis. Ten
tweede is het wenselijk een eventuele benoeming te beschouwen in samenhang met zijn (aanstaande) benoeming als
regioburgemeester.
Wat betreft de eerstgenoemde reden, geldt dat tot nu gedurende de gehele crisis wordt gewerkt in de situatie waarin de
burgemeester van Utrecht de voorzitter van het RBT is en de burgemeester van Amersfoort daarvan deel uitmaakt als
eerste plaatsvervanger. Het heeft de voorkeur deze situatie te bestendigen, met als niet onbelangrijk bijkomend argument
dat vanwege deze bestaande ordening al vanaf de eerste crisisdag wordt samengewerkt met de openbare orde-organisatie
van de gemeente Utrecht.
Wat betreft de tweede reden, geldt dat de heer den Oudsten door de 39 burgemeesters in het politiegebied van Midden
Nederland unaniem is voorgedragen als regioburgemeester. Het ligt voor de hand het voorzitterschap van de
veiligheidsregio en het regioburgemeesterschap bij een en dezelfde functionaris en persoon te beleggen, mede gezien de
crisisomstandigheden waarin wij ons nog steeds bevinden.
Om een dergelijke enkelvoudige voordracht aan het algemeen bestuur van de VRU te kunnen doen dient de sinds 1 juli
fungerend vervangend voorzitter, immers de regulier plaatsvervanger, bereid te zijn deze taak aan de waarnemend
burgemeester van Utrecht over te dragen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden, waarbij met het oog op zijn formele rol
bij een reguliere benoeming, ook met de Commissaris van de Koning is gesproken. De burgemeester van Amersfoort, de
heer Bolsius, heeft aangegeven zich geheel te kunnen vinden in deze inhoudelijk gefundeerde overwegingen en zonder enig
bezwaar bereid te zijn het plaatsvervangend voorzitterschap van de VRU over te dragen aan de waarnemend burgemeester
van Utrecht.
Het u reeds toegezonden stuk (AB20200706-06) bij agendapunt 06 blijft aan de orde en is temeer relevant daar de
Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 regelt dat alleen DB-leden het plaatsvervangend voorzitterschap kunnen
uitoefenen. Het besluit zoals genoemd in dit stuk (AB20200706-06B) sluit derhalve aan op het reeds toegezonden stuk (om
te nummeren naar AB20200706-06A).

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Na besluitvorming in het AB worden de minister van Justitie en Veiligheid en de Commissaris van de Koning in de provincie
Utrecht in kennis gesteld van uw besluit en wordt het besluit openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website
van de VRU.
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