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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Wethouder Rijke uit Heemskerk was op voordracht van de BC PG&MZ door het AB benoemd 
als lid van het DB van de VRK. De heer Rijke is eerder dit jaar door persoonlijke 
omstandigheden uitgevallen. Omdat de verwachting was dat hij tijdelijk afwezig zou zijn 
heeft het DB niet voorzien in een vervanger.
Naar nu blijkt, keert de heer Rijke niet terug in zijn functie als wethouder bij de gemeente 
Heemskerk. Binnen het college van Heemskerk zijn, nu bekend is geworden dat de heer Rijke 
niet terugkeert, de portefeuilles opnieuw verdeeld. De heer Schoorl heeft de portefeuille 
volksgezondheid toebedeeld gekregen en zal vanuit die rol toetreden tot de 
bestuurscommissie PG&MZ.

Aangezien de heer Rijke lid was van het DB is het noodzakelijk voor de BC PG&MZ een nieuw 
lid voor het DB voor te dragen aan het AB. De heer van Haeften (Zandvoort) is reeds lid van 
het DB.

Het Algemeen Bestuur van de VRK benoemt op voordracht van de bestuurscommissie twee 
leden voor het DB. 
De gemeenschappelijke regeling (artikel 30) zegt hier het volgende over: 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, zoals aangewezen in de Wet 
Veiligheidsregio’s, de burgemeester van Haarlemmermeer, de burgemeester van Velsen 
en twee leden van de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg, 
aan te wijzen door het algemeen bestuur binnen een maand na het aantreden van het 
algemeen bestuur.

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

Dat betekent dat de door de bestuurscommissie voor te dragen kandidaten niet afkomstig 
zijn uit Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Het is tot op heden te doen gebruikelijk dat 
een van de leden afkomstig is uit Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede of Zandvoort) en een ander uit Midden Kennemerland (Beverwijk, 
Heemskerk of Uitgeest). In deze bestuursperiode is deze eer toegevallen aan Heemskerk. De 
heer Schoorl heeft aangegeven van harte bereid te zijn deze rol op zich te nemen.

3 Achtergrondinformatie:
Niet van toepassing.

4 Consequenties en risico’s:
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Niet van toepassing.

5 Voorstel te nemen besluit:
Ontwerp besluit:

1. De Bestuurscommissie Publieke gezondheid & Maatschappelijke Zorg draagt de heer Aad 
Schoorl, wethouder in Heemskerk voor aan het AB als lid van het DB namens de 
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg.

6 Vervolgtraject:
Het Algemeen Bestuur van de VRK benoemt het nieuwe lid voor het DB. 

7 Bijlage(n):
Geen

In de vergadering genomen besluit:

Pagina: 2 van 2


	
	1 Doel agendering:
	2 Vraagstelling:
	3 Achtergrondinformatie:
	4 Consequenties en risico’s:
	5 Voorstel te nemen besluit:
	6 Vervolgtraject:
	7 Bijlage(n):
	In de vergadering genomen besluit:

