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Wensen en bedenkingen gemeenteraden VRU
Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Brief aan Veiligheidsberaad besluit Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Aanbiedingsbrief gemeenteraden Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.
3.

kennis te nemen van de wensen en bedenkingen van de deelnemende VRU-gemeenten;
te besluiten tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, conform het
ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s;
het Veiligheidsberaad omtrent dit besluit te informeren conform bijgevoegde brief.

Toelichting
De veiligheidsregio’s willen door samenwerking een antwoord bieden op interne en externe ontwikkelingen omtrent
verzekeringsaangelegenheden. De samenwerking tussen de veiligheidsregio’s wordt vormgegeven in een op te richten
‘expertisebureau risicobeheer’ die de veiligheidsregio’s adviseert over risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij
inkoop van verzekeringen.
In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 is het principebesluit genomen om te komen tot de
oprichting van een expertisebureau risicobeheer met als rechtsvorm een stichting. In de vergadering van het algemeen
bestuur van 8 november 2021 is het voorgenomen besluit genomen om deel te nemen aan de stichting. Het
ontwerpbesluit is vervolgens aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen tot 3 februari jl. in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan deze stichting
ter kennis van het algemeen bestuur te brengen, conform artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Samenvatting zienswijzen gemeenten
De gemeenten van de VRU zijn geïnteresseerd in de voorgenomen landelijke ontwikkelingen. Zowel vanuit raadsfracties
als door de gemeentelijke beleidsadviseurs is een groot aantal inhoudelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn intern
beantwoord en richten zich met name op de inrichting en de effectiviteit van de stichting, de financiële uitwerking en
de verantwoording van de resultaten aan de gemeenten.
Op het principebesluit tot het oprichten van de stichting zijn van 26 gemeenten zienswijzen ontvangen. Daarvan
hebben 7 zienswijzen de status concept en 19 zienswijzen de status definitief (bijlage A). De meerderheid van de
gemeenten heeft ingestemd met de oprichting van de stichting en hebben geen bedenkingen of bezwaren geuit. Eén
gemeente stemt vooralsnog niet in met de oprichting van de stichting omdat men bedenkingen heeft over de noodzaak,
toekomstige ontwikkelingen en de financiële consequenties. De argumenten om niet in te stemmen, worden schriftelijk
ter kennis gebracht aan het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de landelijke projectgroep Risicomanagement en
Verzekeringen.
Door een aantal gemeenten zijn opmerkingen/aandachtspunten naar voren gebracht. Deze zijn mede van belang voor
de vervolgstappen en worden eveneens vanuit de VRU in gecomprimeerde vorm schriftelijk ter kennis gebracht.
Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen is het voorstel om het principebesluit van het Veiligheidsraad om
deel te nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s te bekrachtigen en hiertoe te besluiten.
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Financiële consequenties
De bijdrage van iedere veiligheidsregio aan de stichting is gesteld op € 22.500. Deze kosten worden gedekt uit de
lopende begroting van de VRU.

Verdere behandeling
Het besluit van het algemeen bestuur wordt formeel kenbaar gemaakt in een brief aan het Veiligheidsberaad (bijlage
C). Deze brief wordt uiterlijk 1 april 2022 verstuurd. Te zijner tijd wordt door of bij volmacht van de voorzitter bij de
notaris getekend.
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