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Vaststelling rijksbijdrage 2019
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0000199
19 januari 2021
In 2019 zijn aan de VRU bijdragen toegekend op grond van artikel 55, lid 1 van de
Wet veiligheidsregio’s (brede doeluitkering rampenbestrijding – BDuR). De VRU
heeft over de in 2019 verstrekte rijksbijdrage conform de Regeling
informatieverstrekking sisa verantwoording afgelegd. De minister gaat akkoord
met de verantwoording en stelt de over dat jaar verantwoorde rijksbijdragen van
€ 10.098.530 vast.
Niet van toepassing.
Koninklijk Besluit benoeming voorzitter VRU
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0000206
14 januari 2021
Op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 januari 2021, nr.
3164274, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, directie
Veiligheidsregio's crisisbeheersing en meldkamer; gelet op artikel 11, tweede lid,
van de Wet veiligheidsregio's; hebben goedgevonden en verstaan mevrouw
S.A.M. Dijksma, burgemeester Utrecht, te benoemen tot voorzitter van de VRU.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van
de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. De Minister van Justitie en
Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Niet van toepassing.
Validatie incident Den Dolder
Ministerie van Justitie en Veiligheid
21.0000036
6 januari 2021
Met deze brief informeert de Inspectie de VRU over het onderzoek naar
aanleiding van het incident op 21 november 2020 in een appartementencomplex
in Den Dolder, waarbij een brandweerman om het leven is gekomen. Ter
bevordering van het lerend vermogen en de kwaliteit van de taakuitvoering laat
de Inspectie het onderzoek over aan de VRU, om vervolgens dat onderzoek
inhoudelijk te valideren. De Inspectie zal de uitkomsten van deze inhoudelijke
validatie aan de VRU rapporteren en daarna publiceren op haar website. De
Inspectie heeft contacten gelegd met de VRU en de directeur van de VRU heeft
volledige medewerking aan deze vorm van inspectietoezicht toegezegd.
Niet van toepassing.
Beoordeling begroting 2021
Provincie Utrecht
20.0013315
17 december 2020
Met deze brief informeert de Provincie Utrecht de VRU over de toezichtsvorm
2021 van de gemeenschappelijke regeling. Aan de hand van de ingezonden
programmabegroting 2021 heeft de Provincie Utrecht beoordeeld dat er sprake is
van structureel en reëel evenwicht, of het evenwicht is tijdig hersteld in de
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meerjarenraming en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving. Op grond
hiervan is besloten dat de gemeenschappelijke regeling in 2021 voor het reguliere
repressieve toezicht in aanmerking komt. De begroting kan direct worden
uitgevoerd. Er wordt verzocht om de begrotingswijzigingen binnen twee weken
na vaststelling toe te sturen.
Niet van toepassing.
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Voordracht voorzitter Veiligheidsregio Utrecht
Ministerie van Justitie en Veiligheid
20.0013218
18 december 2020
Met deze brief legt het algemeen bestuur van de VRU het verzoek bij de minister
neer om de nieuwe burgemeester van Utrecht, mevrouw S.A.M. Dijksma, voor te
dragen als voorzitter VRU. Mevrouw Dijksma volgt waarnemend burgemeester
Den Oudsten op die het ambt van burgemeester van Utrecht sinds juli 2020 heeft
waargenomen na het vertrek van de heer Van Zanen naar de gemeente Den
Haag.
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Voortgang implementatie leerpunten tramincident Utrecht
Inspectie Justitie en Veiligheid
20.0013270
16 december 2020
Met deze brief informeert de VRU de Inspectie over de voortgang aangaande de
opvolging van de leerpunten van het tramincident in Utrecht op 18 maart 2019,
zoals deze ook zijn genoemd in de brief van het College B&W aan de
gemeenteraad van Utrecht d.d. 10 december 2019. De voortgang van de
opvolging van de leerpunten is vertraagd vanwege COVID-19. Gedurende de
aanpak van COVID-19 zijn daarnaast nieuwe ervaringen en inzichten opgedaan,
die een aanvulling vormen op de lessen uit het tramincident en worden
betrokken bij de implementatie.
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