VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR
Vergaderdatum:

01 juli 2020

Agendapunt nr:

Toegevoegd agendapunt (TA)

Kenmerk:

Voorstel001048

Status:

ter vaststelling

Opsteller:

Suzanne Roijakkers

Namens:

Fred Heerink

Route

Vergadering d.d.

besluitvorming
Dagelijks bestuur

17 juni 2020

Bijlage(n):

Onderwerp
Formele borging plaatsvervangend voorzitterschap Veiligheidsregio Drenthe

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. Eric van Oosterhout aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter van
Veiligheidsregio Drenthe.
2. Karel Loohuis aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter van
Veiligheidsregio Drenthe.
3. Marcel Thijsen - specifiek voor de periode 4 juli 2020 t/m 31 juli 2020 - aan te
wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe.

Besluit
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Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
In artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe is het
voorzitterschap van de veiligheidsregio beschreven. In lid 3 van dit artikel is vastgelegd
dat het bestuur één van zijn leden aanwijst die de voorzitter bij zijn afwezigheid vervangt.
Eric van Oosterhout heeft de rol van plaatsvervanger, maar feitelijk is hier nooit een
bestuursbesluit over genomen. Het is van belang deze vervanging alsnog formeel te
bekrachtigen.
Daarbij lijkt het zinvol om direct ook een tweede plaatsvervangend voorzitter aan te
wijzen in de persoon van Karel Loohuis.

Argumenten
1e en 2e plaatsvervangend voorzitter
Beide bestuurders maken deel uit van het dagelijks bestuur, vanuit die hoedanigheid is
een rol als plaatsvervanger ook passend.
Zomerperiode 2020
In de komende zomerperiode is er een overlap in de vakanties van de voorzitter en de
plaatsvervangers. Gezien het belang van continuïteit op het dossier COVID-19 is het
voorstel om in deze periode één persoon aan te wijzen die het voorzitterschap
waarneemt. Het voorstel is om Marcel Thijsen deze rol te laten vervullen. Uit een
inventarisatie over de beschikbaarheid van de bestuurders blijkt dat hij beschikbaar is
gedurende de vakantie van de voorzitter. Dat betekent dat hij tijdens de periode van 4
t/m 31 juli 2020 de rol van plaatsvervanger vervult.

