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Onderwerp Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voornemen tot oprichting van de 

stichting risicobeheer veiligheidsregio’s;
2. de VRU te informeren conform bijgevoegde brief.

Aanleiding

Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij 
Veiligheidsregio’s ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als 
gevolg van ongevallen tijdens het werk. Gebleken is dat de dekking van de ongevallen 
verzekering niet in alle gevallen meer aansluit bij de verwachtingen. Het voorstel is daarom 
om landelijk te komen tot een set van aanspraken bij dienstongevallen en over te gaan tot 
collectieve (landelijke) inkoop van een ongevallenverzekering.

Doel/Effect
Het geven van een reactie/zienswijze op het voornemen van de VRU tot oprichting van de 
stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s.

Argumenten
1. De verzekerings(advies)functie binnen de Veiligheidsregio’s is op dit moment kwetsbaar 

omdat deze veelal is ingevuld door ‘eenpitters’.
De genoemde ‘eenpitters’ hebben een beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. 
Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in 
bestuurlijke context kan deze kwetsbaarheid worden verminderd. 

2. Veiligheidsregio’s, waaronder de VRU, ervaren problemen bij het inkopen van onder 
meer een ongevallen verzekering 
De verzekeringsmarkt verhardt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, 
premies stijgen en voorwaarden versoberd worden waardoor adequate verzekerbaarheid 
van risico’s onder druk komt te staan

3. Veiligheidsregio’s kunnen door samenwerking een beter antwoord vinden op de interne 
en externe ontwikkelingen
Door het oprichten van een landelijk expertisebureau risicobeheer kan in de toekomst 
collectief worden overgegaan tot het inkopen van een ongevallenverzekering en het 
afwikkelen van schades. Hierdoor ontstaat een professionele organisatie die 
ondersteuning kan bieden aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s.

Zaaknummer  5869 Pagina 1



Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s
Het alternatief is om de huidige situatie te continueren en niet over te gaan tot collectieve 
inkoop. Dit heeft echter als risico dat ongevallen in de toekomst mogelijk niet meer afdoende 
kunnen worden verzekerd.

Risico’s
Het risico van het oprichten van een landelijke stichting is dat gemeente Leusden op grotere 
afstand komt te staan en minder/geen zeggenschap meer heeft. De oprichting van de 
(landelijke) stichting is echter ook gebonden aan randvoorwaarden, zo moet er onder meer 
een vergunning worden aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Financiën 
Geen extra kosten voor de gemeente. De kosten voor de stichting worden in de aanloop 
geraamd op een bedrag per veiligheidsregio van € 22.500 inclusief BTW. Dit bedrag wordt 
uit de bestaande begroting van de VRU gedekt. 

Plan van aanpak/tijdsplanning
 Er wordt, uiterlijk op 3 februari 2022, een brief verstuurd aan de VRU waarin de reactie 

van de gemeenteraad kenbaar wordt gemaakt.
 In de eerste helft van 2022 volgt er ook een voorstel voor de oprichting van een stichting 

(waarborgfonds) als financieringsoplossing voor niet-verzekerbare risico’s. Dat voorstel 
wordt t.z.t. separaat aan de raad voorgelegd.

Communicatie
Het raadsbesluit wordt aan de VRU kenbaar gemaakt

Bijlagen
Brief VRU 11 november 2021 met kenmerk 21.000.3078

Het college van de gemeente Leusden,

M. ter Bals G.J. Bouwmeester
locosecretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 11 januari 2022, nummer: 5869

b e s l u i t:
 Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voornemen tot oprichting van de 

stichting risicobeheer veiligheidsregio’s;
 De VRU te informeren conform bijgevoegde brief.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 februari 2022

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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