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Samenvatting 
De 25 veiligheidsregio’s slaan de handen ineen om collectief ongevallenverzekeringen af te sluiten en niet-verzekerbare 
risico’s gezamenlijk te dekken. Hiervoor worden twee stappen genomen: het oprichten van een stichting risicobeheer en 
het oprichten van een stichting waarborgfonds. De stichting risicobeheer (het expertisebureau dat voor alle 
veiligheidsregio's werkt) is, na instemming van de gemeenteraden vorig jaar, inmiddels opgericht. Huidig voorstel betreft 
het waarborgfonds. 
 
Uit de jaarlijkse bijdrage (op basis van inwonertal, voor de VRU €322.000) aan het waarborgfonds worden de volgende 
drie onderdelen bekostigd:  

  Collectieve ongevallenverzekering  
  Niet verzekerbare risico’s  
  Verzekerbare risico’s welke geschikt zijn om in eigen beheer te nemen, bijv. wanneer een verzekering kostbaar is 

ten opzichte van in eigen beheer nemen.  

 
Dit zal op de volgende wijze tot stand worden gebracht:  
Gestart wordt met het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering voor de verzekerbare risico’s. Naar 
verwachting wordt deze collectieve ongevallenverzekering per 01-01-24  afgesloten. Het verwachte financieel voordeel 
dat ontstaat door o.a. de collectieve inkoop wordt gebruikt om het fonds te vullen en daarmee de niet verzekerbare 
risico’s en risico’s in eigen beheer te bekostigen.   
 
Om niet in het eerste jaar bij een calamiteit geconfronteerd te worden met een tekort, wordt een entree-inleg van de 
veiligheidsregio's gevraagd die gelijk is aan het bedrag dat de veiligheidsregio jaarlijks inlegt. Dit bedrag gaat terug naar 
de veiligheidsregio zodra de liquiditeit van het Waarborgfonds dit toelaat. Deze lening wordt door VRU voldaan en 
zodanig als lening op de balans verwerkt. Hiervoor worden geen extra middelen aan het bestuur gevraagd.  
 
Het college kan zich vinden in het voorstel tot het oprichten van het waarborgfonds. Het stelt de veiligheidsregio's in staat 
hun taak als goed werkgever beter in te vullen, zoals ook toegelicht in bijgaande brief. Daarnaast kan het voorstel gedekt 
worden uit de begroting van de VRU en zijn dus geen aanvullende middelen nodig. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit "Oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds 
Veiligheidsregio's", D/23/090777.  
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken.  



  
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Het algemeen bestuur (AB) van de VRU is voornemens om het waarborgfonds mede op te richten en hieraan deel te 
nemen, en vraagt om uw wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel uiterlijk 12 mei 2023 kenbaar te maken. 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
De oprichting van, en deelname aan de stichting, kunnen gedekt worden uit de begroting van de VRU. 
 
   
 
Vervolgproces 
Na besluitvorming in uw raad zal de VRU hiervan op de hoogte worden gebracht. Het streven is om het waarborgfonds 
per 1 januari 2024 operationeel te hebben. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 31a, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief en ontwerpbesluit, D/23/090777 
2. Raadsbesluit, D/23/091368 


