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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
Met ingang van 1 januari 2014 de heer mr. T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van
Alphen aan den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur heeft reeds unaniem ingestemd met de voordracht via een
schriftelijke besluitvormingsronde d.d. 20 december j.l. Formele bekrachtiging van dit
besluit vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 13
februari a.s.

3. Toelichting op het besluit
Door het vertrek van de heer B. Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn,
per 1 januari 2014. is een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.
Met ingang van 1 januari 2014 is de heer mr. T.P.J. Bruinsma benoemd tot waarnemend
burgemeester van Alphen aan den Rijn.
Bij brief d.d. 4 december 2013 wordt de heer mr. T.P.J. Bruinsma door het districtscollege Alphen
aan den Rijn - Gouda voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (zie bijlage).

4. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur op basis van artikel 16, lid 4 GR VRHM. Het
Algemeen Bestuur is reeds via een schriftelijke besluitvormingsronde gevraagd in te stemmen
met de voordracht van de heer mr. T.P.J. Bruinsma als lid van het Dagelijks Bestuur per 1 januari
2014. De formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van
het Algemeen Bestuur op 13 februari a.s. (themabijeenkomst).
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5. Consequenties
Begin volgend jaar zal, mede naar aanleiding van de noodzakelijke wijziging van de
gemeenschappelijke regeling als gevolg van de gewijzigde Wet veiligheidsregio, de
inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet en de wijziging van de financieringstroom van de
GHOR, o.a. de portefeuilleverdeling in het Dagelijks Bestuur en de vervangingsregeling van de
voorzitter opnieuw worden bezien.
Conform de nu geldende vervangingsregeling is de burgemeester van Gouda eerste
plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. De burgemeester van Alphen aan den Rijn is
tweede plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.

6. Aandachtspunten / risico’s
Niet van toepassing.

7. Implementatie en communicatie
Niet van toepassing.

8. Bijlagen
1. Brief voordracht districtscollege Alphen aan den Rijn – Gouda d.d. 4 december 2013

9. Historie besluitvorming
Geen.
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