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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 8-7-2020 

  Agendapunt 9 

  Indiener Plv. voorzitter VRH 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Besluit over het plaatsvervangend voorzitterschap VRH 

Doel Besluitvorming (hamerstuk) 

Aanleiding De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) regelt dat elke veiligheidsregio over een 

voorzitter beschikt.  
 
De voorzitter wordt bij koninklijk besluit benoemd, gehoord het algemeen 
bestuur. Daarnaast is vastgelegd dat de minister de commissaris van de 
Koning om advies vraagt terzake de benoeming.  
 

Sinds het vertrek van de kroonbenoemde burgemeester van Den Haag in 
2019, is het voorzitterschap van de VRH – in afwachting van een nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester van Den Haag – ingevuld door een 
plaatsvervangend voorzitter van de VRH. 

Samenvatting In de VRH is het bestendig gebruik om het voorzitterschap van de 
veiligheidsregio te beleggen bij de burgemeester van de 
centrumgemeente in de regio, te weten de gemeente Den Haag. 

 
Inmiddels is de heer J.H.C. van Zanen door de Kroon benoemd als 
burgemeester van Den Haag. In navolging hiervan, ligt het in de rede om 

de heer J.H.C. van Zanen voor te dragen als voorzitter.  
 
Op basis van het AB-besluit van 9 april 2020 is mevrouw J.M. van 

Bijsterveldt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter die de heer 
Remkes bij zijn afwezigheid vervangt. Gelet op het feit dat de heer Remkes 
wordt opgevolgd door de heer Van Zanen, licht het in de rede om ook deze 
vervangingsregel te bestendigen. 
 
Indien zowel de heer Van Zanen als mevrouw Van Bijsterveldt afwezig zijn, 
dan wordt het plaatsvervangend voorzitterschap waargenomen door één 

van de andere burgemeesters in het Algemeen Bestuur, in volgorde van 
omvang van inwoneraantal van hun gemeente. Dit is een bestendiging van 
het bestaande beleid.    

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Voorgesteld wordt: 
- De heer Van Zanen aan te wijzen1 als plaatsvervangend voorzitter, 

vooruitlopend op zijn benoeming als voorzitter door de Kroon.  
- In lijn met het eerdere AB-besluit van 9 april 2020, mevrouw Van 

Bijsterveldt aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter die de heer 
Van Zanen bij zijn afwezigheid vervangt.   

- Te besluiten dat bij afwezigheid van bovenstaande twee burgemeesters, 
het plaatsvervangend voorzitterschap wordt waargenomen door één van 
de andere burgemeesters in het Algemeen Bestuur, in volgorde van 

omvang van inwoneraantal van hun gemeente. 
- Aan de minister van JenV het verzoek te doen om de heer Van Zanen 

voor te dragen als voorzitter van de VRH. Zie ook bijgaande conceptbrief, 
die is gebaseerd op een standaardbrief van JenV.  

                                                
1 Dit besluit treedt in werking na mededeling in het publicatieblad van de veiligheidsregio Haaglanden. 
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Financiële consequenties N.v.t. 

Personele consequenties N.v.t. 

Overige consequenties - De voorzitter vertegenwoordigt de veiligheidsregio in en buiten rechte. 
Hij zit de vergaderingen van het DB en AB voor en heeft een bijzondere 
rol bij bovenlokale rampen en crises (art. 39 e.v. Wvr). 

- De plv. voorzitter heeft – bij afwezigheid van de kroonbenoemde 

voorzitter – dezelfde wettelijke bevoegdheden als een kroonbenoemde 
voorzitter. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Besluit 9 april 2020 (aanwijzing mw. Van Bijsterveldt als plv. voorzitter 
die dhr. Remkes bij zijn afwezigheid vervangt).  

Communicatie - Publicatie op website VRH en mededeling in het publicatieblad van de 
VRH. 

- Actualisatie bestuurlijke portefeuilleverdeling op www.vrh.nl. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

DB-VRH 

Wanneer? 
 

23 juni 2020 

Uitkomst?  
 

Mondeling besproken, 
schriftelijk voorstel 
agenderen in AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
N.v.t. 

Wanneer? Doel 

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 

 

 

 


