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1 Doel agendering:
Beeldvorming x Oordeelsvorming Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Nu de gemeente Haarlemmermeer in zijn nieuwe vorm een burgemeester heeft, is het een 
goed moment het voorzitterschap van de VRK opnieuw in te vullen. Op dit moment is de 
voormalig burgemeester van Haarlemmermeer, de heer Weterings, nog steeds de door de 
Kroon benoemde voorzitter. Het Rijk acht het niet wenselijk waarnemend burgemeesters bij 
Koninklijk Besluit te benoemen als voorzitter. 

Aangezien geen signalen bekend zijn van een wens de tot heden gangbare situatie te 
wijzigen waarbij de gemeente Haarlemmermeer de voorzitter van de VRK levert, ligt het in de 
rede de burgemeester van Haarlemmermeer voor te dragen voor benoeming tot voorzitter

3 Achtergrondinformatie:

Regelgeving
De keuze van de voorzitter wordt bepaald door de Wet veiligheidsregio’s. Artikel 11 van dit 
wet regelt het volgende: 

“De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, 
benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk 
besluit worden geschorst en ontslagen. Ter zake de benoeming, de schorsing en het ontslag 
wordt de commissaris van de Koning om advies gevraagd. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter van 
een veiligheidsregio.”

Verder kent de gemeenschappelijke regeling VRK de volgende regeling: 
Artikel 30 Samenstelling Dagelijks Bestuur (DB)

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeester van Haarlem, Haarlemmermeer en 
Velsen en uit twee leden van de bestuurscommissie publieke gezondheid en 
maatschappelijke zorg aan te wijzen door het algemeen bestuur. 

2. De voorzitter wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, zoals geregeld in de Wet 
Veiligheidsregio’s. Een voordracht van het AB zal bestaan uit een van de drie in lid 1 
genoemde burgemeesters.

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn afkomstig uit vijf verschillende gemeenten.

Processtappen
De volgende processtappen zijn aan de orde:

1. het algemeen bestuur maakt een keuze  ten aanzien van de door de Minister aan de 
Koning voor te dragen voorzitter, 

2. de regio stuurt een formele brief naar de Minister met het verzoek tot voordracht 
3. De Minister stuurt na ontvangst van de brief van de regio een brief aan de 

Commissaris van de Koning met een adviesaanvraag
4. Na antwoord Commissaris van de Koning kan de Kroonbenoeming worden opgesteld. 

Aan de regio zijn de processtappen 1 en 2. 

Rol voorzitter VRK
Bij de voorzitter zijn de volgende rollen belegd: 
 voorzitter AB en DB
 portefeuilles crisisbeheersing/rampenbestrijding 
 plv. portefeuillehouder Meldkamer + brandweerzorg + P&O 
 lid Bestuurlijk Overleg Veiligheid (BOV) (provincie)
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De burgemeester van Haarlemmermeer is daarnaast voorzitter van de stuurgroep CBP 
Schiphol.

Plaatsvervanging voorzitter
De huidige situatie wat betreft de plaatsvervanging is sinds juli 2016 als volgt:
1e plaatsvervanger (tevens in het DB) J. Wienen (burgemeester Haarlem)
2e plaatsvervanger (tevens in het DB) F. Dales (burgemeester Velsen)
3e plaatsvervanger A.E.H. Baltus (burgemeester Heemskerk)
4e plaatsvervanger M. Smit (burgemeester Beverwijk)

Dit kan worden gecontinueerd.

Overige bestuurlijke ‘vacatures’: plaatsvervangend voorzitter BCOV
De BCOV benoemt zelf haar voorzitter. Geconstateerd kan worden dat met de benoeming 
van de heer Roest als voorzitter van de BCOV, er op dit moment geen plaatsvervanger meer 
is in deze rol. Voorgesteld wordt de heer Roest te verzoeken om in overleg met de commissie 
te voorzien in een plaatsvervanger. 

4 Voorstel te nemen besluit:
Kennis te nemen van de volgende voordracht van het dagelijks bestuur aan het algemeen 
bestuur:

 De Minister te verzoeken mevrouw Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de 
gemeente Haarlemmermeer, aan de Koning voor te dragen als voorzitter van de 
Veiligheidsregio Kennemerland.

 In afwachting van de Kroonbenoeming mevrouw Schuurmans-Wijdeven aan te wijzen 
als fungerend voorzitter van de VRK.

5 Vervolgtraject:
Na besluitvorming in het AB, wordt het ministerie van J&V geïnformeerd over de gewenste 
Kroonbenoeming. Ook Veiligheidsberaad en provincie worden dan op de hoogte gebracht.

In vergadering genomen besluit
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