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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 11-12-2019 

  Agendapunt 4 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Benoeming plaatsvervangend voorzitter VRH 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding Met het terugtreden van mevrouw Krikke als burgemeester van Den Haag 

is ook de positie van ‘Voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden’ vacant 
geworden.  
 
De Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland heeft 
inmiddels per 12 oktober 2019 de heer Remkes benoemd tot waarnemend 
burgemeester van Den Haag. Het voorzitterschap van de VRH is echter niet 

automatisch overgegaan naar de nieuwe (waarnemend) burgemeester van 
Den Haag. In de memorie van toelichting bij het Besluit rechtspositie 
voorzitters veiligheidsregio’s staat namelijk dat de functie van voorzitter is 
voorbehouden aan louter een door de Kroon benoemde burgemeester. 
Daarnaast wordt de voorzitter zelf ook, gehoord het algemeen bestuur, bij 
Koninklijk Besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de 
regio (Wvr, art. 11 lid 2). 

 
Als gevolg van bovenstaande situatie beschikt de VRH niet meer over een 
voorzitter. De Wvr (art. 11, lid 3) regelt echter dat het voorzitterschap dan 
wordt waargenomen door een plaatsvervanger.  

 
In Haaglanden zijn eerder (AB-VRH d.d. 30 januari 2013) afspraken 
gemaakt over de invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap. Deze 

komen er op neer dat de voorzitter wordt waargenomen door één van de 
burgemeesters in het AB-VRH in volgorde van grootte van hun gemeente. 
In dit kader wordt het voorzitterschap sinds het terugtreden van mevrouw 
Krikke momenteel waargenomen door burgemeester Aptroot van 
Zoetermeer.   

Samenvatting In de memorie van toelichting bij het Besluit rechtspositie wordt bevestigd 

dat ook een waarnemend burgemeester als plaatsvervangend voorzitter 
kan worden aangewezen. Gelet hierop, alsook de eerder gemaakte 
bestuurlijke afspraak dat de voorzitter wordt waargenomen door één van 
de burgemeesters in het AB-VRH in volgorde van grootte van hun 
gemeente, ligt het in de rede het plaatsvervangend voorzitterschap te 
beleggen bij de heer Remkes als waarnemend burgemeester van Den 
Haag. Indien de heer Remkes afwezig is, wordt – in lijn met de eerder 

gemaakte afspraak – het voorzitterschap waargenomen door één van de 
andere burgemeesters in het AB-VRH in volgorde van grootte van hun 
gemeente.  
 
Dit voorstel sluit aan bij de aanwijzing van de heer Remkes als 
regioburgemeester van de regionale (politie) eenheid Den Haag door de 

Minister van Justitie en Veiligheid (bijlage, brief d.d. 18 oktober 2019). 
Voorafgaand aan deze aanwijzing hebben de burgemeesters van de 
gemeenten gelegen in de eenheid Den Haag unaniem besloten de heer 
Remkes aan te bevelen voor de functie van regioburgemeester 
(overeenkomstig artikel 38 lid c van de Politiewet).  
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Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Voorgesteld wordt het plaatsvervangend voorzitterschap te beleggen bij de 

heer Remkes als waarnemend burgemeester van Den Haag. Indien de heer 
Remkes afwezig is, wordt – in lijn met de eerder gemaakte afspraak – het 
voorzitterschap waargenomen door één van de andere burgemeesters in 

het AB-VRH in volgorde van grootte1 van hun gemeente. 

Financiële consequenties N.v.t. 

Personele consequenties N.v.t. 

Overige consequenties N.v.t. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Brief Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 18 oktober met als 
onderwerp: Aanwijzing regioburgemeester regionale eenheid Den Haag. 

Communicatie Op de website van de VRH staat een overzicht van de bestuurlijke 
portefeuilles; deze zal op basis van deze besluitvorming worden 
bijgewerkt. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
Invulling is afgestemd 

met burgemeesters 
Remkes en Aptroot 
 
Veiligheidsdirectie 
 
Dagelijks Bestuur VRH 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

 
 
 
11-11-2019 
 
27-11-2019 

Uitkomst?  
 
 

 
 
 
Doorgeleiding naar DB 
 
Akkoord 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Algemeen Bestuur 

Wanneer? 
 
11-12-2019 

Doel 
 
Besluitvorming 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 

                                                
1 Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de gemeenten wordt uitgegaan van de per 1 januari van het 

voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Hiermee 
wordt aangesloten bij de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling over de stemverhouding.   


