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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 8-12-2021 

  Agendapunt 5 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Actualisatie bestuurlijke portefeuilles VRH 

Doel Ter besluitvorming 

Aanleiding Vanwege het vertrek van burgemeester Tigelaar zijn de portefeuilles 

‘oranje kolom/ bevolkingszorg’ en ‘informatievoorziening en meldkamer’ 
vacant geworden. Daarnaast zal binnenkort ook een tweetal portefeuilles 
(‘GHOR’ en ‘acute zorg’) vacant worden als gevolg van het vertrek dat 
burgemeester Ravestein heeft aangekondigd. 
 
Naar aanleiding hiervan is in de bestuursvergadering van 13 oktober 2021 

afgesproken een ronde langs alle burgemeesters te maken en zo te peilen 
welke behoeften en interesses leven ten aanzien van de 
portefeuilleverdeling. Daarnaast is in deze vergadering afgesproken dat – 
gelet op het aantal waarnemend burgemeesters en de duur waarmee de 
burgemeesterschappen worden waargenomen, ook waarnemend 
burgemeesters een portefeuille kunnen invullen. Eerder was dit in 
Haaglanden geen bestuurlijk gebruik.  

Samenvatting  De ronde langs burgemeesters heeft opgeleverd dat: 
- Burgemeester Bijl bereid is de portefeuilles van zijn ambtsvoorganger 

in te vullen (‘oranje kolom/ bevolkingszorg’ en ‘informatievoorziening 
en meldkamer’); 

- De invulling van de overige portefeuilles, geen verandering behoeft. 

Deze uitkomst is verwerkt in bijgaand overzicht.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het AB wordt voorgesteld om: 

- Bijgaand overzicht van de bestuurlijke portefeuilles – waarin de 
resultaten van bovenvermelde bestuurlijke ronde zijn vastgelegd – 
vast te stellen.  

Financiële consequenties Geen. 

Personele consequenties Geen. 

Overige consequenties Geen.  

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Geen. 

Communicatie De bestuurlijke portefeuilleverdeling staat gepubliceerd op de website 
van de VRH. Actualisaties van deze portefeuilleverdeling worden 
vanzelfsprekend ook bijgewerkt op de website.  
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Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
Dagelijks Bestuur  

Wanneer? 
 
23 november 2021 

Uitkomst?  
 
DB geïnformeerd over 
uitkomsten 

bestuurlijke ronde/ 
agendering in AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB 

Wanneer? 
 
28 januari 2022 

Doel 
 
Actualisatie 
portefeuilleverdeling na 
benoeming nieuwe BM 
Pijnacker-Nootdorp 

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 
 

 

 


