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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

  Datum vergadering 14 juli 2021 

  Agendapunt 8 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Ellen Coremans 

Onderwerp Herziening reglement van Orde AB/ procedure behandeling raadsvragen 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding Op 7 april 2021 heeft het AB een reglement van orde vastgesteld met 

daarin een procedure voor de behandeling van raadsvragen.  
 
Door één van de raadsleden in de deelnemende gemeenten is erop 
gewezen dat in voorkomende gevallen de beantwoording van een vraag 
naar alle raden in de regio moet worden gestuurd, en niet alleen naar de 
raadsleden van de gemeente waarin de vraag is gesteld. Het betreft 

vragen die betrekking hebben op de bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
bestuur of voorzitter van de Veiligheidsregio. Gedacht kan worden aan de 
onderwerpen als de begroting en beleidsplannen. Vragen die betrekking 
hebben op de lokale verantwoordelijkheid van college of burgemeester, 
vallen buiten dit reglement (deze vallen onder de reglementen van orde 
van elke gemeente).  
 

Deze opmerking is juridisch getoetst en daarom verwerkt in een herzien 
Reglement van Orde, dat ter besluitvorming aan het bestuur wordt 
voorgelegd.  

Samenvatting Ten opzichte van het Reglement van Orde dat op 7 april 2021 is 
vastgesteld, is aangevuld hoe het bestuur invulling geeft aan artikel 17 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 
In overeenstemming met dit artikel is in het reglement van orde tot 
uitdrukking gebracht dat de antwoorden op de vragen met de raden van 
alle inliggende gemeenten gedeeld worden om hen zo in de gelegenheid te 
stellen over de grenzen van hun eigen gemeente heen te acteren.    
 
Zoals ook bij de vaststelling van het vorige RVO (7 april) gemeld is, is deze 

procedure niet van toepassing op vragen die raadsleden stellen aan hun 
eigen college of burgemeester op het gebied van brandveiligheid of 
operationele inzetten van de VRH.  Bij de beantwoording van deze vragen 
zal vanuit de VRH op de gebruikelijke wijze ondersteuning gegeven blijven 
worden.    

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het AB wordt gevraagd het herzien reglement vast te stellen. Na 
vaststelling in het AB-VRH, worden de AB-leden in overweging gegeven 

hun raden over de vaststelling van dit RVO 2021 te informeren.  

Financiële consequenties Geen  

Personele consequenties Geen  

Overige consequenties De beantwoording van vragen die naar alle raden wordt gestuurd, vergt 
afstemming in de vergadering van het dagelijks en vervolgens algemeen 
bestuur. Hoewel deze vergaderingen in de praktijk vaker dan minimaal 

vereist (artikel 5, lid 1 in de GR) bijeenkomen, hangt de termijn van 
beantwoording af van wanneer over deze vragen kan worden afgestemd in 
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de bestuursvergaderingen. Het betrachten van een zorgvuldig bestuurlijk 

proces laat uiteraard onverlet dat de beantwoording met voortvarendheid 
wordt opgepakt. In de praktijk betekent dit evenwel dat lokale 
behandeltermijnen (bijvoorbeeld van 30 dagen) niet reëel zijn. Deze 

bepaling is daarom – t.o.v. de versie die het AB op 7 april heeft vastgesteld 
– geschrapt.  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Zie samenvatting over de aanpassing van de huidige gemeenschappelijke 
regeling.  

 

Communicatie Het reglement wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd 
in het Blad gemeenschappelijke regelingen van Veiligheidsregio 
Haaglanden en op de website van de VRH.   

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

Directie Overleg 
 
Dagelijks Bestuur 

Wanneer? 
 

16 juni 2021 
 
30 juni 2021 

Uitkomst?  
 

Akkoord 
 
Doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB-VRH 

Wanneer? 
 
14 juli 

Doel 
 
Besluitvorming 

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

Met welk doel? 
- 

Wanneer? 
- 

 

Fatale datum - 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 
 

 

 


