Instellingsbesluit vaste Adviescommissie
gemeentesecretarissen veiligheid

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 gemeentesecretarissen veiligheid

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 aansturing van de Veiligheidsregio Utrecht gewenst is
om de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten actief te
betrekken, omdat de gemeentelijke belangen bij de uitvoering van de
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht op die wijze beter en
tijdiger kunnen worden behartigd;

-

dat er samenhang bestaat tussen de belangen van de gemeentesecretarissen en
die van de coördinerend functionaris;

-

dat het daarom gewenst is een vaste adviescommissie aan het dagelijks bestuur
in te stellen, waarin de coördinerend functionaris een rol heeft;

-

dat het overleg van gemeentesecretarissen heeft geadviseerd bij de
totstandkoming van voornoemd voorstel van het dagelijks bestuur;

besluit:
in te stellen de vaste Adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid, verder te
noemen: ‘de commissie’, onder de navolgende bepalingen.

I.

II.

Samenstelling van de commissie
1.

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

2.

De commissie telt ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

3.

Slechts gemeentesecretarissen van de gemeenten, waarvan de colleges van
burgemeester en wethouders deelnemen in de Veiligheidsregio Utrecht, kunnen
lid worden van de commissie.

4.

De commissie wordt voorgezeten door de coördinerend functionaris, bedoeld in
artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s, of zijn vervanger.

5.

Het secretariaat van de commissie wordt belegd bij de directeur
Crisisbeheersing & GHOR, tevens plaatsvervangend algemeen directeur.

6.

De beleidsmatige ondersteuning wordt ingevuld door de afdeling
Bevolkingszorg & Partners en de stafafdeling Bestuur & Control.

Bevoegdheden en taken van de commissie
1.

De commissie adviseert aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden
betreffende bevolkingszorg.
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2.

De commissie adviseert vanuit perspectief van de gemeentelijke bedrijfsvoering
over veiligheidsregio-brede onderwerpen aan het dagelijks bestuur; de
adviezen betreffen onder andere:
a.

beleids- en bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio
Utrecht,

b.

actuele dossiers binnen de Veiligheidsregio Utrecht,

c.

proportionaliteit van veiligheidsvraagstukken in het kader van de integrale
afweging van veiligheid ten opzichte van andere gemeentelijke prioriteiten.

3.

De voorzitter van de commissie ontvangt de agenda van de vergadering van
het directieteam van de Veiligheidsregio Utrecht.

4.

Een of meer leden van de commissie kunnen, indien de in het directieteam te
behandelen stukken of onderwerpen naar het oordeel van de algemeen
directeur daartoe aanleiding geven, worden uitgenodigd voor de vergadering
van het directieteam. Bij deelname aan de vergadering van het directieteam
hebben leden van de commissie geen stemrecht.

III. Procedure vervolg op adviezen

IV.

1.

De adviezen worden door tussenkomst van de algemeen directeur, bedoeld in
de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, aangeboden aan het
dagelijks bestuur.

2.

De algemeen directeur draagt desgewenst zorg voor een integraal en
afgewogen ambtelijk voorstel, dan wel een annotatie, voor het dagelijks
bestuur, zo nodig met een voorstel aan het algemeen bestuur.

3.

In de voorstellen en annotaties wordt de advisering van de commissie
meegewogen. Schriftelijke adviezen van de commissie worden daarbij
meegezonden.

Verantwoording
De commissie legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

V.

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
Gemeentesecretarissen veiligheid.

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

voorzitter
mr. J.H.C. van Zanen

secretaris
dr. P.L.J. Bos
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