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

kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur tot een verkorte VRU-bestuursconferentie op 22 september
2021;
kennis te nemen van het conceptprogramma van de VRU-bestuursconferentie 2021;
kennis te nemen van een extra bestuurlijke sessie in het kader van het beleidsplan in het voorjaar van 2022.

Toelichting
De VRU organiseert jaarlijks in september een tweedaagse bestuursconferentie om gezamenlijk en in beslotenheid stil
te staan bij strategische en complexe thema’s die meer aandacht en gesprek nodig hebben dan mogelijk is in een
reguliere bestuursvergadering. Vorig jaar is de bestuursconferentie (die in het teken stond van het 10 jarige bestaan van
de VRU) op het laatste moment geannuleerd in verband met de coronamaatregelen. Hoewel de verwachtingen over de
mogelijkheden inmiddels positiever zijn, zorgt de coronacrisis ook dit jaar nog voor onzekerheden. Ondanks de
onzekerheden is het belangrijk om de bestuursconferentie - zij het in aangepaste vorm - door te laten gaan. Juist nu is
het van belang om op informele wijze met elkaar te kunnen spreken over ontwikkelingen, werkwijze en samenwerking.
Temeer omdat de afgelopen twee jaar de nodige bestuurlijke wisselingen hebben plaatsgevonden.

Opzet en programma bestuursconferentie 2021
Besloten is om in 2021 een eendaagse bestuursconferentie te organiseren om elkaar in een informele setting te
ontmoeten. Onder leiding van de voorzitter wordt het algemeen bestuur uitgenodigd open het gesprek aan te gaan
over hoe het gaat, waar de behoeften van de bestuursleden liggen, welke ideeën er zijn en hoe de VRU hierin kan
ondersteunen. Daarnaast zijn in algemeen bestuur afspraken gemaakt over de ritmiek van het aan- en aftreden van
leden van het dagelijks bestuur1 en het thema extramuralisering2. Beide onderwerpen komen in dit programma aan
bod. Het conceptprogramma op hoofdlijnen:
12.00 uur
13.00 uur
13.15 uur
14.30 uur
14.45 uur
15.30 uur
16.45 uur
17.15 uur
21:00

1
2

Inloop met lunch
Opening door de voorzitter
Open gesprek onder leiding van de voorzitter
Korte pauze
Bestuurlijke samenwerking waaronder systematiek dagelijks bestuur, onder leiding van één van de
leden van het dagelijks bestuur
Thema extramuralisering – verkenning ten behoeve van het actualiseren van het regionaal
risicoprofiel ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan
Voorstel proces beleidsplan 2024-2027
Borrel, eventueel mogelijkheid voor korte activiteit (afhankelijk van de locatie), met aansluitend
diner
Einde programma

Deze toezegging is gedaan bij de besluitvorming op 09 november 2020 over de herbenoeming van de leden van het dagelijks bestuur.
Deze toezegging is gedaan bij de besluitvorming op 06 juli 2020 met betrekking tot de spreiding van redvoertuigen.
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Proces in aanloop naar het beleidsplan 2024-2027
In 2022 wordt het nieuwe beleidsplan opgesteld, in afstemming met alle betrokken partijen. De voorbereidingen zijn al
gestart door via de bestuurlijke adviescommissies de relevante ontwikkelingen en de daarmee samenhangende strategische
en bestuurlijke keuzes te inventariseren. Tijdens de bestuursconferentie 2021 wordt het algemeen bestuur meegenomen in
het voorgenomen proces voor het nieuwe beleidsplan. Onderdeel van dit proces is een extra bestuurlijke sessie in de eerste
helft van 2022, waarin een aantal geïnventariseerde thema’s (verkennend) worden besproken3. In september 2022 staat de
bestuursconferentie in het teken van de voorbereiding op de besluitvorming voor het beleidsplan. Het formele
besluitvormingsproces loopt parallel aan het proces voor de kadernota en begroting 2024 in het najaar van 2022 en het
voorjaar van 2023, zodat inhoud en geld hand in hand gaan. Dit is ook nodig omdat bij de vaststelling van de begroting 2022
is toegezegd om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode bestuurlijke keuzes ten aanzien van de taakuitvoering in kaart te
brengen op basis waarvan kan worden besloten over eventuele bezuinigingen om het wegvallen van de OMS-opbrengsten
structureel op te vangen. Het organiseren van een extra bestuurlijke sessie in het voorjaar van 2022 zorgt ervoor dat er
voldoende tijd is voor de voorbereiding en heeft als bijkomend voordeel dat de nieuwe algemeen directeur dan inmiddels
gestart en ingewerkt moet zijn.
Bij het selecteren van de locatie wordt uiteraard rekening gehouden met de dan geldende maatregelen, waarbij de
gezondheid en veiligheid van de aanwezigen voorop staat.

Financiële consequenties
Voor het organiseren van de bestuursconferentie zijn middelen gereserveerd binnen de begroting van de VRU.

Verdere behandeling
Het programma wordt in afstemming met de betreffende portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur voorbereid.
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Dit is verwerkt in de bestuurlijke planning en vindt plaats op 20 april 2022.
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