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In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober jl. is het voornemen uitgesproken om
te komen tot de oprichting van een expertisebureau risicobeheer met als rechtsvorm een
stichting. Dit principebesluit is aan de besturen van de veiligheidsregio’s voorgelegd, met het
verzoek een standpunt kenbaar te maken.
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft in zijn vergadering van 8
november jl. het voornemen uitgesproken te besluiten tot oprichting van en deelname aan de
stichting. De gemeenteraden van de VRU zijn conform het bepaalde in de Wet
gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke regeling VRU in de gelegenheid gesteld
hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan deze stichting
kenbaar te maken. 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 overige gemeenten hebben geen bezwaren of bedenkingen kenbaar gemaakt.
Vanuit de gemeenten zijn wel zorgen geuit over de democratische legitimatie en controle en
verantwoording (verlengd-verlengd lokaal bestuur). Daarom verzoeken wij u om dit onderdeel te
laten zijn van de evaluatie en de gemeenten daarbij te betrekken. Daarnaast vragen wij u in dit
kader om een heldere en tijdige1 verantwoording over de uitvoering van de taken, zodat de
veiligheidsregio’s dit kunnen gebruiken in hun verantwoording richting hun gemeenteraden. De
zorgen en wensen vanuit de gemeenten op deze punten zijn uitgewerkt in een schriftelijke reactie
aan de voorzitter van de landelijke projectgroep Risicomanagement en Verzekeringen.
Het algemeen bestuur van de VRU heeft in zijn vergadering van 28 maart 2022 besloten, met
inachtneming van bovenstaande zorgen en wensen, tot de oprichting van en deelname aan de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Het besluit en de zienswijzen treft u aan als bijlagen bij
deze brief.
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verantwoording dient aan te sluiten bij de planning & control cyclus van de veiligheidsregio’s.
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