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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum 

vergadering 

16-10-2019 

  Agendapunt 4 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller Bart Yedema 

Onderwerp Actualisering portefeuilleverdeling algemeen bestuur 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding In het algemeen bestuur van de VRH is een bestuurlijke portefeuille-
verdeling overeengekomen. Vanwege een burgemeesterswisseling in de 
gemeente Wassenaar, wordt het actualiseren van deze verdeling (zoals te 

doen gebruikelijk) ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen 
bestuur.  

Samenvatting In Haaglanden is het de bestuurlijke gewoonte dat portefeuilles worden 
ingevuld door kroonbenoemde burgemeesters. Nu de heer De Lange op 18 
juli 2019 door de Commissaris van de Koning is benoemd tot burgemeester 
van Wassenaar, ligt het in de rede om de huidige portefeuilleverdeling te 

actualiseren. 
 
Invulling bestaande portefeuille Personeel1 
De heer Rodenburg is sinds enige tijd – naast portefeuillehouder  
Financien – waarnemend portefeuillehouder Personeel.   
 

De heer De Lange heeft aangegeven bereid te zijn om invulling te geven 

aan de portefeuille Personeel die thans wordt waargenomen door de heer 
Rodenburg. In afstemming met de heer Rodenburg en met inachtneming 
van art. 14 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (zie volgende 
pagina voor toelichting) wordt daarom voorgesteld de portefeuille 
‘Personeel’ te beleggen bij de heer De Lange. 
 

Invulling nieuwe portefeuille Strandveiligheid 
Voor de portefeuilles Personeel en Financien geldt dat deze portefeuilles 
zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling van de VRH. De overige 
portefeuilles die overeen zijn gekomen, vloeien voort uit bestuurlijke 
behoeften. 
 
In dit kader zal de heer De Lange via een portefeuille invulling geven aan 

het thema ‘strandveiligheid’. Deze portefeuille heeft tot doel de integraliteit 
van de samenwerking tussen de verschillende (lokaal, regionaal en 
landelijk georganiseerde) partijen op het strand te vergroten en daarmee 
de strandveiligheid te organiseren, op een wijze die recht doet aan het 

lokaal gezag op het strand van elke gemeente.   

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Voorgesteld wordt te besluiten: 

- de reeds bestaande portefeuille ‘Personeel’ te beleggen bij 
burgemeester De Lange. Op basis van deze portefeuille wordt 
burgemeester De Lange ook lid van het dagelijks bestuur (zie ook: 
overige consequenties); 

- de portefeuille ‘strandveiligheid’ als nieuwe portefeuille in te stellen en 
deze portefeuille te beleggen bij burgemeester De Lange.    

                                            
1 Aan deze portefeuille is het voorzitterschap van het Georganiseerd Overleg (GO) gekoppeld; daarnaast is 

deze portefeuillehouder plaatsvervangend lid van de Brandweerkamer. 
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Financiële consequenties Geen. 

Personele consequenties Geen. 

Overige consequenties De voorgestelde actualisatie doet gestand aan artikel 14, lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Hierin is vastgelegd dat de leden van het 
dagelijks bestuur (waarvan de portefeuillehouder Personeel lid is) nimmer 
de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken. Deze bepaling 

dient ertoe om te waarborgen dat het algemeen bestuur zijn controlerende 
taak op het dagelijks bestuur naar behoren kan uitvoeren, vergelijkbaar 
met een gemeenteraad die de taak heeft een college te controleren.   

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

Eerdere besluitvorming over de portefeuilleverdeling na 

burgemeesterswisselingen.   
 

Communicatie Na besluitvorming zal de portefeuilleverdeling op de website van de 

VRH worden geactualiseerd.  

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
Bilaterale afstemming 
met resp. bgm. De 
Lange en bgm. 
Rodenburg (wnd. 
portefeuillehouder P).  

 
DB-VRH  

Wanneer? 
 

 

 

 

 

 

 

2 oktober 2019 

Uitkomst?  

 
Akkoord 
 
 
 

 

 

Akkoord, 

doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 
AB-VRH 
 
(T-) GO 

Wanneer? 

 
16 okt 

Doel 

 
Besluitvorming 
 
T.k.n. (mondeling) 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter kennisname 

(mondeling) 

Wanneer? 

Typ tekst 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


