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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel)  

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De bestuurscommissie Veiligheid verklaart het reglement van orde van het Algemeen bestuur van 
gelijke toepassing op de vergaderingen van de bestuurscommissie Veiligheid.   

 
Inleiding 

Op 12 juli 2018 heeft het Algemeen bestuur het ‘reglement van orde voor het Algemeen bestuur 
veiligheidsregio Fryslân’ vastgesteld. Op grond van artikel 22 Wet gemeenschappelijke regelingen en 
artikel 16 Gemeentewet kent het Algemeen bestuur de verplichting een reglement van orde vast te 
stellen. De bestuurscommissies kennen deze verplichting niet. Op verzoek van het Dagelijks bestuur 
wordt beide bestuurscommissies voorgesteld hetzelfde reglement van orde van gelijke toepassing te 
verklaren.   
  
Het vastgestelde reglement van orde is gebaseerd op het model reglement van de VNG en voorbeelden 
van andere veiligheidsregio’s. Waarbij er nadrukkelijk naar nut en noodzaak van artikelen is gekeken, 
hierdoor is een verkorte versie vastgesteld. Ook is gekeken naar de huidige werkwijze en 
vergadersystematiek.  

 
Beoogd effect 

Een uniforme vergaderorde voor zowel het algemeen bestuur als de bestuurscommissies Gezondheid en 
Veiligheid.  

 
Argumenten 

Het reglement van orde geeft duidelijke afspraken weer omtrent de vergaderorde en rechten van de 
leden.  
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Kanttekeningen/risico’s 

Geen kanttekeningen of risico’s.   

 
Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling van het besluit door de bestuurscommissie wordt het besluit bekend gemaakt en treedt 
daarmee in werking. De leden van de bestuurscommissies krijgen vervolgens een op de commissies 
aangepaste versie van het reglement toegezonden.  

 
Communicatie 

Bekendmaking via Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


