Instellingsbesluit vaste Adviescommissie bedrijfsvoering
en financiën

Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2014.
Geconsolideerde tekst zoals geldend vanaf 23 januari 2017 op grond van het besluit d.d.
3 juli 2017 van het algemeen bestuur tot wijziging van het instellingsbesluit van de vaste
Adviescommissie bedrijfsvoering en financiën

het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur;

gelet op:
artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen Jº artikel 8.2 Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Utrecht;

overwegende:
-

dat het in het kader van de brede bestuurlijke betrokkenheid bij de
Veiligheidsregio Utrecht gewenst is om leden van het algemeen bestuur
inhoudelijk te betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming;

-

dat het daarom ter ondersteuning van de besluitvorming in het algemeen bestuur
gewenst is, een vaste adviescommissie aan het algemeen bestuur in te stellen,
opdat deze commissie voorstellen kan beoordelen op bestuurlijke haalbaarheid en
noodzaak;

besluit:
in te stellen de vaste Adviescommissie bedrijfsvoering en financiën, verder te noemen:
‘de commissie’, onder de navolgende bepalingen.

I.

Samenstelling van de commissie
1.

De leden van de commissie worden benoemd door het algemeen bestuur.

2.

Slechts leden van het algemeen bestuur kunnen lid worden van de commissie.

3.

In de commissie heeft in ieder geval zitting het lid van het dagelijks bestuur dat
bedrijfsvoering en financiën in zijn portefeuille heeft.

4.

In de commissie heeft ook zitting het lid van het dagelijks bestuur dat
personeel en organisatie in zijn portefeuille heeft, voor zover het deze
portefeuille betreft.

5.

De voorzitter van de commissie wordt door de commissie uit haar midden
aangewezen.

6.

Een vertegenwoordiger van de Adviescommissie gemeentesecretarissen
veiligheid kan worden uitgenodigd als adviseur van de commissie.

7.

Het secretariaat van de commissie wordt belegd bij de stafafdeling Bestuur &
Control.

8. De beleidsmatige ondersteuning van de commissie wordt ingevuld door de
directie Bedrijfsvoering en de stafafdeling Bestuur & Control.
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II.

Bevoegdheden en taken van de commissie
1.

De commissie adviseert aan het algemeen bestuur over aangelegenheden
betreffende de thema’s personeel en organisatie, huisvesting,
informatievoorziening en financiën.

2.

De commissie fungeert tevens als financiële auditcommissie.

3.

De adviezen worden na vaststelling in de commissie aangeboden aan het
algemeen bestuur.

III. Verantwoording
1.
IV.

De commissie legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Slotbepaling
1. Dit besluit treedt na haar bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op
4 juli 2014.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie
Bedrijfsvoering en Financiën.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,
Utrecht, 4 juli 2014,

voorzitter
mr. J.H.C. van Zanen

secretaris
dr. P.L.J. Bos
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