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Beantwoording

Jaarverslag 2020 commissaris van de Koning
Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
21.0000356
11 februari 2021
Met dit e-mailbericht biedt de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
het digitale jaarverslag 2020 aan, met daarin een terugblik op het afgelopen jaar.
Zie uitgaande stukken 21.0000358.
Aanbieding conceptrapport voor wederhoor ‘Schietincident Utrecht’
Inspectie Justitie en veiligheid
21.0000251
28 januari 2021
Van oktober tot en met december 2020 heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid
aanvullend onderzoek gedaan naar het schietincident in Utrecht van 18 maart
2019. Daartoe heeft de Inspectie in november en december 2020 onder meer
met medewerkers van de VRU gesproken. Met deze brief legt de Inspectie onder
embargo het conceptrapport ‘Schietincident Utrecht, 18 maart 2019, een analyse
van de Inspectie Justitie en Veiligheid’ voor, om de VRU in de gelegenheid te
stellen eventuele feitelijke onjuistheden kenbaar te maken.
Zie uitgaande stukken 21.0000388.
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Inspectierapport ‘Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing’
Inspectie Justitie en veiligheid
21.0000515
8 maart 2021
Sinds 2010 brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid periodiek in
beeld hoe de veiligheidsregio’s invulling geven aan de multidisciplinaire taken op
het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Bij brief van 2 juli
2020 heeft de VRU het Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
2020 ontvangen. Ten behoeve hiervan heeft de VRU geparticipeerd in de
deelonderzoeken Operationele prestaties en Samenwerking. Op 18 november
2019 heeft de algemeen directeur in het kader van wederhoor een kritische
reactie gegeven op het regiobeeld. Het AB heeft het Periodiek Beeld inmiddels
besproken en met deze brief geeft de VRU een reactie.
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Aanbieding wederhoortabel 'Schietincident Utrecht'
Inspectie Justitie en veiligheid
21.0000388
16 februari 2021
Onder verwijzing van de brief van 28 januari 2021 waarmee de Inspectie Justitie
en Veiligheid het conceptrapport ‘Schietincident Utrecht’ heeft aangeboden voor
wederhoor, heeft de VRU een tabel met feitelijke onjuistheden toegezonden. Het
invullen van de tabel is gedaan in afstemming met betrokken partners.
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Ontvangst jaarverslag commissaris van de Koning 2020
Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
21.0000358
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15 februari 2021
De VRU heeft met belangstelling kennis genomen van het digitale jaarverslag
2020 van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De VRU
onderschrijft dat het jaar 2020 een groot beroep heeft gedaan op iedereen en
spreekt waardering uit voor de oprechte betrokkenheid en de bijdrage die is
geleverd aan het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking binnen de
veiligheidskolom.
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