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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 

 

Onderwerp Voordracht nieuwe voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Ferd Crone 

Auteur Wim Kleinhuis 

Bijlagen  

Vergaderdatum 10 juli 2019 

Agendapunt 6 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Ministerie JenV / Provinsje Fryslân / Gemeente Leeuwarden /  
Directie VRF 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De heer mr. S. Van Haersma Buma voor te dragen als voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân 

2. De heer F.J.M. Crone aan te wijzen als (tijdelijk) voorzitter voor de periode 10 juli - 26 augustus 

 

 
Inleiding 

De huidige voorzitter van VRF, de heer Crone, heeft zijn vertrek als burgemeester van Leeuwarden 

aangekondigd. Gevolg hiervan is dat Veiligheidsregio Fryslân (VRF) op zoek moet naar een nieuwe 

voorzitter. Net als burgemeesters wordt de voorzitter van een veiligheidsregio benoemd door de Koning. 

 

Het Algemeen bestuur heeft op 7 maart jl. het principebesluit genomen om de burgemeester van 

Leeuwarden qualitate qua voor te dragen als voorzitter van VRF. Afgesproken werd om de voordracht op 

persoon te laten plaatsvinden in de AB-vergadering van 10 juli. Daarom ligt nu dit voorstel voor. 

 

 
Beoogd effect 

De (kroon)benoeming van een nieuwe voorzitter voor Veiligheidsregio Fryslân 

 
Argumenten 

1.1. Het Algemeen bestuur vindt het wenselijk dat de burgemeester van Leeuwarden qualitate qua 

voorzitter is van VRF 

Op grond van de wet is de burgemeester van Leeuwarden niet automatisch voorzitter van VRF. Het 

Algemeen bestuur heeft echter besloten dat het wenselijk is om het voorzitterschap van VRF bij de 

grootste gemeente te laten. Deze wens sluit aan bij de (landelijke) trend in andere veiligheidsregio’s. 

 

1.2. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld 
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Op basis van de wet staat het alle AB-leden vrij om zich kandidaat te stellen voor de functie van 

voorzitter. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld, wat de wens van het Algemeen bestuur (zie 

onder 1.1.) bevestigt. 

 

1.3. Dhr Van Haersma Buma is benoemd door de Koning als burgemeester van de gemeente 

Leeuwarden 

Met deze kroonbenoeming tot burgemeester heeft de beoogd voorzitter VRF een gezicht. De installatie 

van de heer Van Haersma Buma als burgemeester is voorzien voor eind augustus. De voordracht door 

het Algemeen bestuur kan nu alvast plaatsvinden, waarna de procedure kroonbenoeming voorzitter VRF 

van start gaat. 

 

2.1. De heer Crone wordt benoemd als waarnemend burgemeester voor de zomerperiode 

De heer Crone heeft aangegeven in zijn periode van waarnemend burgemeester tevens het 

voorzitterschap VRF te kunnen invullen. Het is aan het Algemeen bestuur om over deze verlenging van 

het voorzitterschap van VRF te besluiten. 

 

2.2. Voor de warme fase blijft het piketrooster voorzitter RBT van kracht 

Voor de functie van voorzitter Regionaal Beleidsteam (RBT, warme fase) is er het gebruikelijke 

piketrooster. Dit rooster is onlangs geactualiseerd en besproken in de agendacommissie Veiligheid. Alle 

deelnemers (leden agendacommissie Veiligheid) zijn op de hoogte van dit rooster voor de komende 

zomerperiode. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

2.1 Huidige voorzitter vertrekt formeel maar blijft aan als waarnemend burgemeester 

Omdat de heer Crone in 2007 (kroon)benoemd is als voorzitter van VRF, kan hij ook in zijn periode als 

waarnemer deze functie van voorzitter vervullen. Na zijn installatie als burgemeester gaat het 

voorzitterschap van VRF vervolgens over op de heer van Haersma Buma. 

 

 
Financiële consequenties 

geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na besluit van het Algemeen bestuur stuurt VRF een brief met de voordracht naar de minister van JenV. 

Deze vraagt vervolgens advies aan de Commissaris van de Koning over de voordracht van het Algemeen 

bestuur. Na een positief advies wordt de voordracht voorgelegd aan de Koning voor benoeming. 

Zodra de kroonbenoeming een feit is ontvangt VRF hiervan bericht. 

De heer Van Haersma Buma kan optreden als voorzitter van VRF vanaf het moment dat hij is 

geïnstalleerd als burgemeester van Leeuwarden. 

 
Communicatie 

Het voorstel is om niet nader te communiceren over de voordracht, anders dan door het nemen van een 

besluit in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur. 
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Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


