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O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 
 
Onderwerp Invulling gremia VRF 2018 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Ferd Crone 

Auteur Irene Rozemeijer 

Bijlagen 1. Oplegnotitie AB over leden Auditcommissie 

Vergaderdatum 21 december 2017 

Agendapunt 6 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

1. Besluitvorming Agendacommissie Gezondheid d.d. 29 november jl. om aan de 
bestuurscommissie in februari 2018 voor te stellen: 

• de voorzittersrol voor deze commissie aan de orde te stellen 
• dhr Maasbommel te laten aanblijven als plv. voorzitter tot 2019 
• een bericht uit te laten gaan aan de RMC-regio’s  met het verzoek om voor de periode 2018-2022 

een kandidaat uit de regio te leveren 
 

2. Besluitvorming Agendacommissie Veiligheid d.d. 27 november jl. om aan de bestuurscommissie 
voor te stellen: 

• dhr Gebben te laten aanblijven als portefeuillehouder Financiën, Personeel en Organisatie 
• dhr Veenstra tijdelijk te laten aanblijven namens regio ZW tot de benoeming van een 

burgemeester in Súdwest Fryslân om daarna in overleg te treden wie namens regio ZW 
plaatsneemt in de agendacommissie Veiligheid 

• de leden van regio ZO te vragen met een kandidaat te komen voor de agendacommissie 
• de leden van regio NW te vragen met een kandidaat te komen voor de agendacommissie 

 
3. Het voorstel van de auditcommissie d.d. 27 november jl. (zie bijlage) 

 

 
Inleiding 

Conform onze verordeningen worden de gremia binnen VRF elke vier jaar opnieuw bemenst. Deze vier 
jaarlijkse termijn loopt gelijk met de raadsperiode. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en 
breekt voor de meeste Friese gemeenten weer een nieuwe raadsperiode aan. Daarom informeren wij u 
over de afspraken en de mogelijke invulling van de verschillende commissies in 2018. 
 
Dagelijks Bestuur: 
De leden van het DB volgen conform de gemeenschappelijke regeling uit de agendacommissies. Het is 
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daarom zinvol om eerst de agendacommissies in te vullen. Als uitgangspunt zouden wij voor DB willen 
hanteren dat er geen waarnemers plaatsnemen in het DB. 
 
Agendacommissie Veiligheid 
Deze agendacommissie bestaat uit de voorzitter en vier leden van de bestuurscommissie Veiligheid. De 
leden worden voorgedragen en benoemd door de bestuurscommissie waarbij rekening wordt gehouden 
met een evenwichtige vertegenwoordiging qua regiospreiding en qua omvang van gemeenten. 
De leden van deze agendacommissie nemen deel in het piketrooster voorzitter Regionaal Beleidsteam 
(RBT). Deze rol is aan de orde vanaf grip 4. 
 
Agendacommissie Gezondheid 
Deze agendacommissie bestaat uit de voorzitter en plv. voorzitter van de bestuurscommissie 
Gezondheid. Daarnaast worden drie leden benoemd op voordracht van de RMC-regio’s in Fryslân 
 
Auditcommissie 
In 2018 zal voor ten minste twee leden van de auditcommissie sprake zijn van het aflopen van de 
zittingstermijn. De leden Van der Zwan (namens bestuurscommissie Veiligheid) en Piek (extern lid) treden 
af eind juni 2018.  
Het lidmaatschap van de twee leden namens de bestuurscommissie Gezondheid is afhankelijk van de 
uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018. Indien nodig zal ook 
hiervoor een procedure worden gestart, dan via de bestuurscommissie Gezondheid 
 

 
Kernboodschap 

Het tijdig anticiperen op de komende bestuursperiode zodat in 2018 alle gremia van de VRF weer 
evenwichtig zijn bemenst.  

 
Consequenties 

 

 
Communicatie 

 

 


