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Onderwerp 

Wensen en bedenkingen oprichting stichtingen VRGZ 

 

Beslispunten 
1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op de voorgenomen besluiten van het Algemeen 

Bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aangaande oprichting van en deelname aan de 
stichtingen risicobeheer en waarborgfonds veiligheidsregio’s. 
 

Inleiding 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio mag pas besluiten over de oprichting van, of 

deelname aan een stichting, als de gemeenteraden daarover geconsulteerd zijn. In dat kader ontvangt 

u dit voorstel. 

 

De veiligheidsregio’s verzekeren zich voor de financiële gevolgen van schade en ongevallen van 

brandweermedewerkers tijdens de uitvoering van hun taken. Echter blijken de verzekerbaarheid en de 

dekking de laatste jaren in toenemende mate onder druk te staan. Daarom heeft het Veiligheidsberaad 

(overlegorgaan van de voorzitters veiligheidsregio’s) het principebesluit genomen tot oprichting van de 

stichting expertisebureau risicobeheer en de stichting waarborgfonds. Het expertisebureau zal de 

veiligheidsregio’s adviseren en collectieve verzekeringen inkopen. Het waarborgfonds heeft als doel 

niet verzekerbare risico’s te dekken. In de bijgevoegde Raadsbrief van het AB vindt u hierover meer 

informatie. 

 

Gezien de deadline van 1 februari 2022 wordt de conceptreactie onder voorbehoud van goedkeuring 

door uw gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2022 toegestuurd naar het Dagelijks 

Bestuur van de veiligheidsregio. 

 

Samenvatting 

N.v.t. 

 

Besluitgeschiedenis 

N.v.t. 
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Beoogd effect 

Uw gemeenteraad geen wensen en bedenkingen in laten dienen op de voorgenomen besluiten van het 

Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit aangaande de oprichting van en 

deelname aan de stichtingen risicobeheer en waarborgfonds veiligheidsregio’s. 

 

Argumenten 

1.1 De voorgenomen besluiten betreffen feitelijk uitwerking van besluitvorming op landelijk niveau 

(Veiligheidsberaad) waaraan een zorgvuldig voorproces vooraf ging 

 

1.2 Het AB beslist pas over deelname aan het waarborgfonds als de financiële consequenties 

voldoende helder zijn 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat er op dit moment vanuit dat deelname aan de op te richten 

stichtingen budgetneutraal zal plaatsvinden. Er zijn dan geen financiële consequenties voor de 

gemeente(n). 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Uitvoering/Planning 

Na het inventariseren van wensen en bedenkingen van uw gemeenteraad, wordt het besluit 

geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

op 10 maart 2022. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

N.v.t. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman     Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021, 

 

besluit: 

 
geen wensen en bedenkingen in te dienen op de voorgenomen besluiten van het Algemeen Bestuur 
van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aangaande oprichting van en deelname aan de stichtingen 
risicobeheer en waarborgfonds veiligheidsregio’s. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/014, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


