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

kennis te nemen van het omzetten van de VRU-bestuursconferentie 2020 naar een eendaagse en het invullen van
het programma met de onderwerpen leerevaluatie tramincident en ervaringen en bevindingen ten tijde van de
COVID-19 crisis.

Toelichting
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 09 maart jl. is het programma van de VRU-bestuursconferentie 2020
(23/24 september) behandeld. Besloten is om:
1.
uitgebreider bij de betekenisgeving van de lessen uit de leerevaluatie van het tramincident stil te staan;
2.
het resterende programma in te vullen met de onderwerpen taakdifferentiatie brandweervrijwilligers en pandemie
(met een uitstapje naar de RIVM).
Door de huidige omstandigheden (COVID-19) liggen er onverhoopt taken en projecten stil. Dit levert naar alle
waarschijnlijkheid een toekomstige boeggolf aan werkzaamheden op, zowel bij gemeenten als bij de veiligheidsregio. Ook
is nog onduidelijk hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen. Dit zet de organisatie van de VRUbestuursconferentie in een ander daglicht. Om die reden is in overweging gegeven om het programma in te korten, en de
tweedaagse om te zetten naar een eendaagse. Op deze dag kan dan gelijk aandacht besteed worden aan de ervaringen
en bevindingen in het kader van de COVID-19 crisis, en welke inzichten dit heeft opgeleverd.
Argumenten
Er is meer capaciteit beschikbaar om de toekomstige boeggolf aan werkzaamheden op te vangen.
Een eendaagse leidt tot minder bestuurlijke drukte.
Voor het inhoudelijke programma is een tweedaagse niet noodzakelijk. Niet alle genoemde onderwerpen behoeven
prioriteit.
Tegenargumenten
In 2020 is de mogelijkheid tot het voeren van inhoudelijke discussies beperkter.
De bestuursconferentie wordt ook gezien als een informeel samenzijn ter bevordering van de onderlinge
samenwerking. Dit komt voor 2020 te vervallen.
Gezien de huidige omstandigheden (COVID-19) heeft het dagelijks bestuur besloten om de VRU-bestuursconferentie 2020
om te zetten van een tweedaagse naar een eendaagse met avondprogramma. Donderdag 24 september komt hierbij te
vervallen.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Het inhoudelijk programma wordt in samenwerking met het dagelijks bestuur verder uitgewerkt.
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