Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht
Datum vergadering

09 november 2020

Agendapunt

09
(Her)benoeming leden dagelijks bestuur
AB20201109-09

Portefeuillehouder DB

De heer Den Oudsten

Directielid

De heer Bos

Bijlagen

-

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

3.

kennis te nemen van het verstrijken van de zittingstermijnen van drie van de zittende leden van het dagelijks bestuur;
te overwegen, om redenen van continuïteit te willen besluiten tot herbenoeming van de zittende leden, in elk geval tot
het aantreden van de nieuwe voorzitter, te weten:
- de heer Bolsius met terugwerkende kracht te herbenoemen als lid van het dagelijks bestuur voor een periode van
twee maal vier jaar, met een einde zittingstermijn van 15 november 2022;
- de heer Naafs met terugwerkende kracht te herbenoemen als lid van het dagelijks bestuur voor een periode van
twee maal vier jaar, met een einde zittingstermijn 26 maart 2024;
- de heer Molkenboer, met terugwerkende kracht te herbenoemen als lid van het dagelijks bestuur voor een
periode van vier jaar, met een einde zittingstermijn van 01 december 2022;
- vanaf het AB van 09 november 2020 bij het aflopen van de zittingstermijn van een lid van het dagelijks bestuur de
plek in te vullen door een stemprocedure in het algemeen bestuur.
het dagelijks bestuur te verzoeken om in samenwerking met het algemeen bestuur en de nieuwe voorzitter VRU een
roulatiesysteem op te stellen.

Toelichting
Conform artikel 2.7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de VRU bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter
en vier overige leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen voor een periode van vier jaar. In de regelgeving
wordt geen uitzondering gemaakt voor de plaatsvervangend voorzitter. De zittingstermijnen van de heren Bolsius, Naafs
en Molkenboer zijn inmiddels geruime tijd verstrekken. De betreffende leden hebben aangegeven beschikbaar te zijn
voor herbenoeming.
In het overzicht hieronder zijn de benoemingsdata opgenomen. Ook de data, dat de herbenoeming aan de orde geweest
had moeten zijn, zijn in het overzicht opgenomen.
Functie
Voorzitter
Portefeuille HRM en Meldkamerdomein

Naam
De heer P.E.J. den Oudsten
De heer drs. L.M.M. Bolsius

Benoeming
06 juli 2020
15 november 2010

Portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën

De heer G.F. Naafs

26 maart 2012

Portefeuille Crisisbeheersing en GHOR
Portefeuille Brandweerrepressie en
Risicobeheersing

De heer F.T.J.M. Backhuijs
De heer V.J.H. Molkenboer

13 februari 2017
01 december 2014

Herbenoeming
15 november 2014
15 november 2018
26 maart 2016
26 maart 2020
13 februari 2021
01 december 2018

Voorstel voor herbenoeming
De leden van het DB worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen voor een periode van vier jaar. Als er een
functie vrij komt, kan een lid van het algemeen bestuur zich kandidaat stellen. Vervolgens stemt het AB hierover. Er kunnen
meerdere kandidaten zijn voor één functie. In het reglement van orde (RvO) van het AB zijn de regels omtrent stemming
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over personen opgenomen (artikel 21 RvO). Reparatie van herbenoeming met terugwerkende kracht is gewenst zodat in de
toekomst geen onduidelijkheid bestaat over onbevoegde besluiten of handelingen van het DB.
Van de drie DB-leden wiens zittingstermijn is overschreden, verzoeken we het algemeen bestuur te besluiten deze DB-leden
met terugwerkende kracht te herbenoemen voor minimaal de periode dat de DB-leden als zodanig hebben gefunctioneerd.
Bij het einde van de zittingstermijn in de toekomst, wordt de functie van lid DB vacant en kunnen andere leden van het
algemeen bestuur zich kandidaat stellen. Indien deze werkwijze wordt gehanteerd, zijn onderstaande einde
zittingstermijnen voor de zittende DB-leden aan de orde.
Functie

Naam

Benoeming

Voorzitter

De heer P.E.J. den
Oudsten
De heer drs.
L.M.M. Bolsius
De heer G.F. Naafs

06 juli 2020

De heer F.T.J.M.
Backhuijs
De heer V.J.H.
Molkenboer

Portefeuille HRM en
Meldkamerdomein
Portefeuille Bedrijfsvoering
en Financiën
Portefeuille Crisisbeheersing
en GHOR
Portefeuille
Brandweerrepressie en
Risicobeheersing

Eigenlijke
herbenoeming
-

Einde
zittingstermijn
15 november 2022

13 februari 2017

15 november 2014
15 november 2018
26 maart 2016
26 maart 2020
13 februari 2021

01 december 2014

01 december 2018

01 december 2022

15 november 2010
26 maart 2012

26 maart 2024
13 februari 2021

Overwogen is om een andere invulling te geven aan de termijnen van herbenoeming (met terugwerkende kracht). Redenen
om dit niet te adviseren is dat hierbij wordt afgeweken van de genoemde termijn van vier jaar uit de Gemeenschappelijke
regeling VRU. Daarnaast zou dit betekenen dat binnen zeer korte periode vrijwel het gehele DB gelijktijdig wisselt. Voor de
continuïteit is dit onwenselijk. Consequentie van dit voorstel is dat leden van het algemeen bestuur, zich op dit moment
niet kandidaat kunnen stellen om zitting te nemen in het DB.
Het dagelijks bestuur stelt daarnaast voor om begin 2021 in samenwerking met het algemeen bestuur en de nieuwe
voorzitter VRU te kijken op welke manier de roulatie in de toekomst georganiseerd kan worden.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
-

Conform dit voorstel eindigt de eerste zittingstermijn 13 februari 2021. Dit betekent dat in de vergadering van het
algemeen bestuur van 8 februari 2021 gestemd gaat worden over invulling van deze plek.
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