Verslag vergadering AB VRU 22 september 2022
Locatie: Westeinde 12, Den Haag
Quorum: aanwezig
Classificatie: openbaar
Aanwezig
Voorzitter
Burgemeester gemeente UTRECHT

Mevrouw S.A.M. Dijksma

Leden
Burgemeester gemeente AMERSFOORT

De heer drs. L.M.M. Bolsius

Burgemeester gemeente BUNNIK

De heer R. van Bennekom

Burgemeester gemeente BUNSCHOTEN

De heer M. van de Groep

Burgemeester gemeente DE BILT

De heer mr. S.C.C.M. Potters

Burgemeester gemeente DE RONDE VENEN

De heer M. Divendal

Burgemeester gemeente EEMNES

De heer R. van Benthem

Burgemeester gemeente IJSSELSTEIN

De heer mr. P.J.M. van Domburg

Burgemeester gemeente LEUSDEN

De heer G.J. Bouwmeester

Burgemeester gemeente LOPIK

De heer dr. L.J. de Graaf

Burgemeester gemeente MONTFOORT

Mevrouw mr. P.J. van Hartskamp - de Jong

Burgemeester gemeente NIEUWEGEIN

De heer F.T.J.M. Backhuijs

Burgemeester gemeente OUDEWATER

De heer D.C. de Vries

Burgemeester gemeente RENSWOUDE

Mevrouw P. Doornenbal - van der Vlist

Burgemeester gemeente SOEST

De heer R.T. Metz

Burgemeester gemeente STICHTSE VECHT

De heer A.J.H.T.H. Reinders

Burgemeester gemeente UTRECHTSE HEUVELRUG

De heer G.F. Naafs

Burgemeester gemeente VEENENDAAL

De heer K.J.G. Kats

Burgemeester gemeente VIJFHEERENLANDEN

De heer S. Fröhlich

Burgemeester gemeente WIJK BIJ DUURSTEDE

Mevrouw I.P. Meerts

Burgemeester gemeente WOERDEN

De heer V.J.H. Molkenboer

Burgemeester gemeente WOUDENBERG

Mevrouw M. Jansen - van Harten

Burgemeester gemeente ZEIST

De heer drs. J.J.L.M. Janssen

Secretaris
Algemeen directeur VRU

De heer J.R. Donker

Deelnemers
Hoofdofficier van justitie

De heer R. Jeuken

Genodigden
Commissaris van de Koning

De heer J.H. Oosters

Coördinerend functionaris

Mevrouw E. Liebregts
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Regionaal militair commandant

Namens deze: luitenant-kolonel I. Bos

Overig
Concerncontroller

De heer B.B. van ‘t Hoog

Directeur Bedrijfsvoering

Mevrouw K. van Elk

Directeur Brandweerrepressie

Mevrouw C.M. Angevaren

Directeur Crisisbeheersing

De heer E.D. Luchtenburg

Directeur Risicobeheersing

Mevrouw J. Buitendijk

Transitiedirecteur Bedrijf Preparatie Brandweer

De heer A.J.A. Huijskes - Nagel

Directiesecretaris VRU

Mevrouw D. Raaijmakers

Niet aanwezig
Leden
Burgemeester gemeente BAARN

De heer jhr. M.A. Röell

Burgemeester gemeente HOUTEN

De heer G.P. Isabella

Burgemeester gemeente RHENEN

De heer drs. J.A. van der Pas

Deelnemers
Coördinerend dijkgraaf

De heer J. Haan

Genodigden
Bestuurder RAVU

De heer J.P. Versluis, arts MBA

Directeur Publieke Gezondheid

Mevrouw N.A.M. Rigter

Politiechef Midden-Nederland

De heer M. Sitalsing

ALGEMEEN
Agendapunt 01

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12:30 uur en heet iedereen welkom. Vanuit de leden
van het algemeen bestuur is bericht van verhindering ontvangen van de heren Röell, Isabella
en Van der Pas.

Agendapunt 02

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 03

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

Agendapunt 04

Verslag vergadering AB VRU 04 juli 2022

Gevraagd besluit

1.

Besluit

Conform gevraagd besluit.

het verslag van de digitale vergadering van het algemeen bestuur d.d. 04 juli 2022 vast
te stellen;
2. de in de digitale vergadering van 4 juli 2022 genomen besluiten te bekrachtigen.
Er zijn geen opmerkingen.
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TER BESPREKING
Agendapunt 05

Verkiezingen dagelijks bestuur VRU

Gevraagd besluit

1.

één lid van het dagelijks bestuur te benoemen door middel van verkiezen, voor een
termijn van vier jaar, ingaande per 18 oktober 2022;
2. 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;
3. de heer Bolsius voor een nieuwe termijn van vier jaar aan te wijzen als lid van het
dagelijks bestuur, ingaande per 15 november 2022.
De voorzitter geeft een toelichting op de procedure. In een eerder bestuurlijk overleg is
uitgesproken dat wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de regio in de
samenstelling van het dagelijks bestuur. Er zijn vier kandidaten voor twee vacatures. Gelet op
de huidige samenstelling is het daarom wenselijk dat tenminste één van de vacatures wordt
opgevuld door een kleinere gemeente. Om dit te realiseren besluit het algemeen bestuur om
de stemming te organiseren via twee rondes. In de eerste ronde wordt slechts gestemd op de
kandidaten uit kleinere gemeenten. In een tweede ronde wordt gestemd op alle
overgebleven kandidaten. De voorzitter, de secretaris en zijn ambtelijk adviseur vormen een
kiescommissie. De kiescommissie reikt voor elke stemronde stembiljetten uit.
De kandidaten maken gebruik van de gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten. De
stembiljetten worden uitgereikt.
De vergadering wordt vijf minuten geschorst.
Stemronde 1: De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer De Graaf de
meerderheid van de stemmen heeft ontvangen en daarmee is benoemd tot lid van het
dagelijks bestuur voor een termijn van vier jaar.
De vergadering wordt vijf minuten geschorst.
Stemronde 2: De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat geen van de personen de
meerderheid (meer dan de helft van de stemmen) heeft behaald. Daarom wordt opnieuw
gestemd op de twee kandidaten met de meeste stemmen.
De vergadering wordt vijf minuten geschorst.
Ronde 3: De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Potters de
meerderheid van de stemmen heeft ontvangen en daarmee is benoemd tot adviserend
toehoorder van het dagelijks bestuur, met de intentie dat hij ook wordt verkozen als lid van
het dagelijks bestuur zodra de gewijzigde GR-VRU in werking is getreden.

Besluit

Het algemeen bestuur bedankt de heer Molkenboer voor zijn bijdrage aan het dagelijks
bestuur vanaf 1 december 2014.
1. de heer L. de Graaf te benoemen als lid van het dagelijks bestuur, voor een termijn van
vier jaar, ingaande per 18 oktober 2022;
2. de heer S.C.C.M. Potters te benoemen als adviserend toehoorder van het dagelijks
bestuur, met de intentie dat de heer Potters ook wordt verkozen als lid van het dagelijks
bestuur zodra de gewijzigde GR-VRU in werking is getreden;
3. de heer Bolsius voor een nieuwe termijn van vier jaar te benoemen als lid van het
dagelijks bestuur, ingaande per 15 november 2022.
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HAMERSTUKKEN
Er zijn geen hamerstukken.
TER INFORMATIE
Er zijn geen informatieve stukken.
ALGEMEEN
Agendapunt 06

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Agendapunt 07

Sluiting
De voorzitter sluit om 13:00 uur de vergadering.
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