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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.
3.
4.

één lid van het dagelijks bestuur te benoemen door middel van verkiezen, voor een termijn van vier jaar, ingaande
per 18 oktober 2022;
één adviserend toehoorder van het dagelijks bestuur te benoemen door middel van verkiezen, met de intentie dat dit
lid ook wordt verkozen als lid van het dagelijks bestuur zodra de gewijzigde GR-VRU in werking is getreden;
één lid van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën te benoemen door middel van verkiezen;
de heer Bolsius voor een nieuwe termijn van vier jaar aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur, ingaande per 15
november 2022.

Toelichting
Op 8 juli 2022 zijn door de secretaris de vacatures onder de aandacht gebracht voor twee nieuwe leden van het dagelijks
bestuur en een lid van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering & financiën. Alle leden van het algemeen bestuur
kunnen zich verkiesbaar stellen. Belangstelling kon tot 07 september 2022 kenbaar worden gemaakt.

Besluitvorming lid 1 en 2: Vacatures dagelijks bestuur
Dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor twee nieuwe leden van het dagelijks bestuur. Het betreft zowel de opvolging van
de heer Molkenboer, als de verkiezing voor het extra lid van het dagelijks bestuur. Met alle belangstellenden is telefonisch
contact opgenomen. Tijdens de bestuursconferentie worden de kandidaten in de gelegenheid gesteld in beslotenheid hun
kandidatuur toe te lichten. Direct daaropvolgend vinden de verkiezingen plaats in een ingelaste openbare vergadering van
het algemeen bestuur.
In een eerder bestuurlijk overleg is uitgesproken dat wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de regio in de
samenstelling van het dagelijks bestuur. Gelet op de huidige samenstelling is het daarom wenselijk dat de vacatures worden
opgevuld door kleinere gemeenten.
Zoals eerder aangegeven wordt één lid van het algemeen bestuur aangewezen als adviserende toehoorder in het dagelijks
bestuur, met de intentie dat dit lid ook wordt verkozen als lid van het dagelijks bestuur zodra de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling VRU (GR-VRU) in werking is getreden (medio 2023).

Besluitvorming lid 3: Vacature BAC bedrijfsvoering & financiën
Daarnaast is er een vacature voor lid van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering & financiën. Hiervoor zijn geen
reacties ontvangen. Door de benoeming van nieuwe leden voor het dagelijks bestuur is het mogelijk dat er daarnaast ook
vacatures ontstaan in andere bestuurlijke adviescommissies.

Besluitvorming lid 4: Herbenoeming de heer Bolsius
Formeel gezien loopt ook de zittingstermijn van de heer Bolsius af per 15 november 2022. In het ontwerp-wijzigingsvoorstel
van de GR-VRU is de wens van het algemeen bestuur verwerkt om de plaatsvervangend voorzitter vast lid te laten zijn van
het dagelijks bestuur. Tot de inwerkingtreding van de gewijzigde GR-VRU dient er voor zijn lidmaatschap een herbenoeming
plaats te vinden.
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Stemmingsprocedure
Er zijn meerdere belangstellenden. Dat betekent dat gewerkt wordt volgens de stemmingsprocedure uit het Reglement van
orde voor het algemeen bestuur (artikel 21). Conform beschreven vereisten vindt tijdens de vergadering van het algemeen
bestuur stemming plaats over deze benoemingen. Hierbij vormen de voorzitter, de (waarnemend) secretaris en zijn
ambtelijk adviseur een kiescommissie. De kiescommissie reikt voor elke stemronde stembiljetten uit. Indien een van de
personen na de eerste stemronde de meerderheid (meer dan de helft van de stemmen) heeft behaald, kan met een
enkelvoudige stemronde worden volstaan. Zo niet, dan wordt er in een tweede ronde gestemd op de twee kandidaten met
de meeste stemmen. Voorafgaand aan de stemronde worden de kandidaten in de gelegenheid gesteld in beslotenheid hun
kandidatuur kort toe te lichten.

Overzicht huidige zittingstermijnen
Hieronder is het schema van aan- en aftreden inclusief portefeuilleverdeling opgenomen. Het algemeen bestuur benoemt
de leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur gaat over de portefeuilleverdeling. Dit vindt plaats in de
vergadering van 17 oktober 2022.
Functie
Voorzitter
Plv.
voorzitter
Lid

Naam
Dijksma
Bolsius

Benoeming
19 december 2020
15 november 2010

Einde zittingstermijn Verkiezing AB
-

Vacature

01 december 2022

01 december 2026

September 2022

Lid
Lid
Lid

Vacature
Naafs
Backhuijs

28 maart 2023
26 maart 2012
13 februari 2017

28 maart 2027
26 maart 2024
13 februari 2025

September 2022
Maart 2024
Februari 2025

Portefeuilleverdeling
1. Algemene zaken
1. HRM (en vertegenwoordiging
bestuur medezeggenschap/ GO)
1. Brandweerrepressie
2. Meldkamer
1. Risicobeheersing
1. Bedrijfsvoering en Financiën
1. Crisisbeheersing en GHOR
2. Digitale veiligheid

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
-

-

Naar verwachting is de GR-VRU medio 2023 gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de aangewezen adviserende
toehoorder in het dagelijks bestuur voorgedragen voor benoeming als lid.
Door de benoeming van nieuwe leden voor het dagelijks bestuur kunnen er vacatures ontstaan in andere bestuurlijke
adviescommissies. Hiervoor vindt een nieuwe belangstellingsregistratie plaats. Eventuele verkiezingen van nieuwe
leden is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur van 07 november 2022.
De volgende verkiezingen staan gepland in maart 2024 (opvolging de heer Naafs).
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