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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 14-10-2020 

  Agendapunt 11 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Bestuurlijke portefeuilles binnen de VRH 

Doel Besluitvorming (hamerstuk) 

Aanleiding In de vergadering van het AB-VRH d.d. 8 juli 2020 is dhr. Van Zanen door 

het algemeen bestuur van de VRH aangewezen als plaatsvervangend 
voorzitter, vooruitlopend op zijn benoeming als voorzitter door de Kroon. 
 
Inmiddels heeft deze kroonbenoeming plaatsgevonden en is deze 
benoeming na publicatie in de Staatscourant1 op 15 september 2020 in 
werking getreden.  

 
In de veiligheidsregio Haaglanden is het bestuurlijk gebruik dat 
bestuurlijke portefeuilles – uit oogpunt van continuïteit – worden ingevuld 
door kroonbenoemde burgemeesters. Dit geldt ook voor de portefeuille 
‘plaatsvervangend voorzitter’, waarbij in aanvulling hierop deze portefeuille 
in principe in volgorde van inwoneraantallen wordt ingevuld. 
 

Om deze reden is het plaatsvervangend voorzitterschap sinds het vertrek 
van de kroonbenoemde burgemeester (dhr. Aptroot) van Zoetermeer niet 
meer ‘vast’ ingevuld door de waarnemend burgemeester van Zoetermeer 
(dhr. Lokker). 

 
Nu Zoetermeer sinds 1 oktober weer een kroonbenoemde burgemeester 
heeft, stelt het dagelijks bestuur van de VRH – op voordracht van de 

huidige ‘vaste’ plaatsvervangend voorzitter (mw. Van Bijsterveldt) – voor 
het plaatsvervangend voorzitterschap in de VRH weer volgens de reguliere 
bestuurlijke lijn in te vullen.   
 
Concreet betekent dit dat het algemeen bestuur wordt voorgesteld om dhr. 
Bezuijen als nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Zoetermeer te 

benoemen als plaatsvervangend voorzitter.  

Samenvatting Zie aanleiding.  

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het dagelijks bestuur stelt voor: 
- De heer Bezuijen 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.  
- In te stemmen met bijgaand Besluit, waarin bovenstaande punten staan 

verwerkt. 

Financiële consequenties N.v.t. 

Personele consequenties N.v.t. 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-47302.html 
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Overige consequenties - Dit besluit treedt in werking na mededeling in het publicatieblad van de 

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

voorzitter – dezelfde wettelijke bevoegdheden als een kroonbenoemde 

voorzitter. 
- Voorliggende besluitvorming heeft geen consequenties voor de invulling 

van de overige bestuurlijke portefeuilles. Dit betekent dat de heer 
Bezuijen ook na zijn benoeming als plaatsvervangend voorzitter de 
volgende bestuurlijke portefeuilles kan blijven invullen: 
o Rampenbestrijding & Crisisbeheersing; 
o Lidmaatschap Brandweerkamer. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

- Met bijgaand Besluit wordt het eerdere besluit (d.d. 8 juli 2020) over 
het plaatsvervangend voorzitterschap veiligheidsregio Haaglanden 
ingetrokken.  

Communicatie - Na besluitvorming in het AB-VRH d.d. 14 oktober 2020 zal over dit 

besluit:  
o mededeling worden gedaan in het publicatieblad van de 

veiligheidsregio Haaglanden (Blad gemeenschappelijke 
regelingen; www.officielebekendmakingen.nl). 

o Het kabinet van de Commissaris van de Koning en het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid ambtelijk door de VRH 
worden geïnformeerd.   

- 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? 
DB-VRH  

Wanneer? 
 
30 september 2020 
 

Uitkomst?  
 
Besluit om het AB voor 
te stellen dhr. Bezuijen 
aan te wijzen als plv. 

voorzitter VRH 

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 Zo spoedig mogelijk. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
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