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OpOplegnotitie Oplegnotitie 

Agendapunt Onderwerp Kenmerk Portefeuillehouder 

            8 Waarnemend voorzitter RBT  Dhr. H. Bruls 

Dagelijks Bestuur Algemeen bestuur Samensteller 

26 oktober 2017 9 november 2017 Rinie Verhoeven 

Korte inhoud: 

Bij een incident met een Grip 4-status wordt de voorzitter van de veiligheidsregio gealarmeerd om 
eren Regionaal BeleidsTeam voor te zitten. Tot nu toe wordt bij langdurige afwezigheid van de 
voorzitter de plaatsvervangend voorzitter gebeld  met de vraag of hij de functie van voorzitter bij een 
GrIp-4 incident kan waarnemen. 
Indien om moverende redenen de plaatsvervanger niet kan wordt een derde burgemeesters gebeld. 
Indien ook hij niet kan wordt een vierde burgemeester gebeld, enzovoorts.  
Zeker tijdens de zomervakantie wanneer  een aantal burgemeesters gelijktijdig afwezig is worden zes 
á zeven burgemeesters gebeld voordat de waarneming is gelukt. Nadat de waarneming is gelukt 
worden de betrokken instanties/personen op de hoogte gesteld. 
 
Nadat de waarnemend voorzitter is gebeld is er thans geen vaste volgorde van oproep. 
Gewoonteregel is dat burgemeesters die zeer recentelijk zijn geïnstalleerd in een gemeente binnen 
de VRGZ niet als eerste worden gebeld. De reden hiervoor is de nog relatieve onbekendheid met het 
gebied en personen en de werkwijze/procedures mbt rampenbestrijding.  
Bijgaand vindt u een voorstel voor een vaste volgorde van waarneming. Drie uitgangspunten zijn 
gehanteerd.  

1. Vast ligt de vervulling van de functies van voorzitter en waarnemend voorzitter. In het 
algemeen bestuur is hierover eerder besloten 

2. In het voorstel is verwerkt dat de (huidige) db-leden als derde en vierde personen worden 
gebeld 

3. Recentelijk geïnstalleerde burgemeesters worden als laatste gebeld.   
   
In volgorde van de hierna volgende lijst worden de burgemeesters gebeld voor waarneming: 
  1.Dhr. H. Beenakker 
  2.Mevr. M. de Vries 
  3.Dhr. L. van Riswijk 
  4.Dhr. H. Verheijen 
  5.Dhr. . Slinkman 
  6.Dhr. C. van Eert 
  7.Dhr. J. de Boer 
  8.Dhr. H. van Kooten 
  9..Mevr. L. van Ruijven 
10.Dhr. H. de Vries 
11.Dhr. P. Rehwinkel 
12.Dhr. G. Grootheest 
13.Mevr. M. Mittendorff 
14.Dhr. J. Kottelenberg 
15.Mevr. C van Rhee 
                                 

Beslispunten 



 

 

Afhankelijk van de besluitvorming bij agendapunt 7 (aanwijzing db-leden) vaststellen van de volgorde 
van waarneming van de voorzitter RBT bij langdurige afwezigheid volgens bovenstaande lijst 
 

Bijlagen 

Geen  

 


