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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum 

vergadering 

29 mei 2019 

  Agendapunt 4 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller Irene Jager/ Bart Yedema  

Onderwerp Organisatieverordening 2019 

Doel Ter instemming 

Aanleiding De Organisatieverordening 2018 dient te worden aangepast aan de 
inzichten en de gangbare dagelijkse praktijk van het (beheersmatige) 
werk van de VRH als gemeenschappelijke regeling.  

Samenvatting Op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing spreken de 
directeuren in de Veiligheidsdirectie af wie optreedt als ‘Voorzitter 
Veiligheidsdirectie’. Met de invulling hiervan hebben de hulpdiensten in 
Haaglanden voorzien in een herkenbaar aanspreekpunt als het gaat 
om multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing.   
 

Een dergelijk herkenbaar aanspreekpunt voor beheersmatige VRH-
onderwerpen ontbreekt thans: de commandant brandweer en 
directeur publieke gezondheid zijn namelijk gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het beheer van de VRH als gemeenschappelijke 
regeling. 
 

Het dagelijks bestuur constateert dat andere veiligheidsregio’s in een 

dergelijk herkenbaar aanspreekpunt hebben voorzien middels een 
algemeen directeur van de veiligheidsregio. Hoewel de Commandant 
Brandweer in de huidige praktijk zowel intern als extern reeds het 
eerste aanspreekpunt voor beheersmatige onderwerpen is, is de 
functienaam van algemeen directeur nooit geformaliseerd.  
 
Om aan te sluiten bij de gegroeide praktijk (zowel regionaal als 

landelijk) is op verzoek van het dagelijks bestuur de functienaam 
‘algemeen directeur’ aan de functienaam van ‘Commandant 
Brandweer’ toegevoegd in bijgaande verordening. Deze wijziging 
werkt door in een aantal artikelen van de verordening.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

In te stemmen met de geactualiseerde organisatieverordening (2019) 

en daarmee de verordening uit 2018 in te trekken.  

Financiële consequenties Geen. Deze aanpassing geeft de Commandant Brandweer formeel de 
functienaam ‘Algemeen Directeur/Commandant Brandweer’ en beoogt  

niet een vrijgestelde algemeen directeur VRH te introduceren.  

Personele consequenties Geen; zie ook hierboven. 

Overige consequenties - De functie van algemeen directeur heeft uitsluitend betrekking op 
de beheersmatige aspecten van de VRH als gemeenschappelijke 
regeling. De functie van algemeen directeur VRH laat de 
eigenstandige verantwoordelijkheden van de kolommen en de 
invulling van het voorzitterschap van de Veiligheidsdirectie dus 

onveranderd. 
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- De toevoeging van ‘algemeen directeur’ aan de functienaam van 

‘commandant brandweer’ wordt (waar nodig) verwerkt in 
aanpalende regelingen.  

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

Vaststelling van de (geactualiseerde) organisatieverordening 2018 
(DB-VRH d.d. 26 september 2018).  

  

Communicatie Bekendmaking vindt plaats op de wettelijk voorgeschreven wijze via 
www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Ook op 
www.vrh.nl wordt de verordening geplaatst.    

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 

Afstemming met 

directieleden 

 

DB-VRH 

Wanneer? 

  

 

 

 

15 mei 2019 

Uitkomst?  
 

Akkoord. 
 
 

Akkoord. 

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 

- 

Wanneer? 

 

 

Doel 

 

 

OR Moet dit stuk 

naar de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter instemming 

Wanneer? 
 

Fatale datum Geen  

Besluit   ☐ Conform 

gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

Typ tekst 

-  

 

 

http://www.overheid.nl/
http://www.vrh.nl/

