Vergaderstuk AB20200706-06-B-2: besluit plaatsvervangend
voorzitterschap VRU
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Utrecht;

gelet op:
-

Artikel 11 Wet veiligheidsregio’s;

-

Artikel 2.10 Gemeenschappelijke regelging VRU;

-

De Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017;

overwegende:
-

dat door het vertrek van de heer Van Zanen per 1 juli 2020 de VRU geen voorzitter heeft totdat de nieuwe
voorzitter per koninklijk besluit is benoemd;

-

dat conform de Wet veiligheidsregio’s en de gemeenschappelijke regeling VRU de plaatsvervangend
voorzitter optreedt als voorzitter van de VRU;

-

dat het algemeen bestuur op 7 november 2011 de burgemeester van Amersfoort heeft aangewezen als
plaatsvervangend voorzitter van de VRU, hetgeen is bestendigd in de Vervangingsregeling voorzitter VRU
2017;

-

dat in de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 tevens een regeling is opgenomen voor plaatsvervanging
bij gelijktijdige ontstentenis van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter;

-

dat conform de Wet veiligheidsregio’s alleen Kroonbenoemde burgemeesters bij koninklijk besluit kunnen
worden benoemd tot regulier voorzitter;

-

dat de Wet veiligheidsregio’s zich niet verzet tegen het uitoefenen van het plaatsvervangend
voorzitterschap door een waarnemend burgemeester;

-

dat het, in het belang van de consistentie in en continuïteit van de crisisbeheersing(sorganisatie) in het
kader van de COVID-19-crisis en met het oog op de gewenste samenhang met de (aanstaande) benoeming
als regioburgemeester, gewenst is dat de heer den Oudsten gedurende de periode dat hij fungeert als
waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht tevens optreedt als plaatsvervangend voorzitter van
de VRU;

-

dat de fungerend (eerste) plaatsvervangend voorzitter van de VRU, de burgemeester van Amersfoort, de
heer Bolsius, heeft aangegeven zich geheel te kunnen vinden in deze inhoudelijk gefundeerde
overwegingen en zonder enig bezwaar bereid is het plaatsvervangend voorzitterschap over te dragen aan
de waarnemend burgemeester van Utrecht;

besluit, gehoord de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht:
1.

de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 op te schorten totdat de nieuwe voorzitter van de VRU is benoemd
bij koninklijk besluit;

2.

de waarnemend burgemeester van Utrecht, de heer P.E.J. den Oudsten, met ingang van 7 juli 2020 aan te wijzen
als plaatsvervangend voorzitter;

3.

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 vanaf 1 juli 2020;

4.

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;
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5.

de besluiten onder 2 tot en met 4 van rechtswege te laten vervallen op het moment dat de nieuwe reguliere
voorzitter van de VRU is benoemd bij koninklijk besluit, waarmee de Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017
weer in werking treedt;

6.

de minister van Justitie en Veiligheid en de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht hiervan in kennis
te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,
Utrecht, 6 juli 2020,

drs. L.M.M. Bolsius,

dr. P.L.J. Bos,

plaatsvervangend voorzitter

secretaris
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