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Reglement van orde voor vergaderingen van het algemeen bestuur 2021
Regelement van orde voor vergaderingen van het dagelijks bestuur 2021

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

het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 2021 vast te stellen;
het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur dat is vastgesteld op 21 juni 2010 in te
trekken;
kennis te nemen van het reglement van orde voor vergaderingen van het dagelijks bestuur 2021.

Toelichting
Het reglement van orde van het algemeen bestuur van de VRU dateert van 21 juni 2010. De afgelopen jaren zijn er diverse
wijzigingen geweest in relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRU. Op deze punten
dienen de verwijzingen in het reglement te worden geactualiseerd. Daarnaast bestaat de behoefte om het gebruik van
digitale communicatiekanalen duidelijk in het reglement vast te leggen. Verder is het raadzaam om op enkele onderdelen
aanvullende bepalingen op te nemen, zoals een regeling rond geheimhouding en ambtelijke bijstand. Tot slot is het op een
aantal punten wenselijk om bepalingen of de toelichting hierop te verduidelijken.
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het reglement van orde voor het algemeen bestuur zijn:
1.
Verduidelijking rol en vervanging secretaris en aanwezigheid (ambtelijk) adviseurs.
2.
De uitnodiging van de in Wvr genoemde genodigden en deelnemers is expliciet opgenomen.
3.
Uitgangspunt benoemd dat algemene kennisgeving van de vergadering digitaal gebeurt.
4.
Uitgangspunt benoemd dat correspondentie (verzending stukken) digitaal gebeurt.
5.
Bepaling en toelichting toegevoegd over mogelijkheid digitaal vergaderen.
6.
Artikelen over besloten vergadering en geheimhouding stukken toegevoegd.
7.
(verplichte) regeling voor ambtelijke ondersteuning AB-leden toegevoegd.
Het reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur is eveneens aan een herziening toe. De vaststelling
van dit reglement is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Bij de herziening van beide reglementen wordt bij
vergelijkbare bepalingen dezelfde formulering gehanteerd.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt het reglement (elektronisch) bekend gemaakt en treedt het in werking.

1

