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Onderwerp / voorstel:
Wensen en bedenkingen oprichting Waarborgfonds 
Veiligheidsregio's

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor geen wensen en bedenkingen in te dienen over de oprichting en 
deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Inleiding
Voor de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s wordt het 
ontwerpbesluit voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten.
In de raadscommissie van 7 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Dit is een vervolgstap om te komen
tot de oprichting en deelname aan een gezamenlijk waarborgfonds.

Centrale vraag
Geeft het voorstel voor het oprichten en deelname aan de Stichting Waarborgfonds 
Veiligheidsregio’s aanleiding om wensen en bedenkingen in te dienen?

Beoogd resultaat (wat)
Het collectief dragen van de risico’s om de niet-verzekerde kosten te dekken.

Kader
Artikel 31a, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten
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 Met de oprichting van een waarborgfonds kunnen veiligheidsregio’s gezamenlijk de 
kosten voor Landelijke aanspraken na dienstongevallen dragen, voor zover deze niet te 
verzekeren zijn.

 Met de oprichting wordt er gezorgd voor een collectief gedragen risico om de niet 
verzekerde kosten te dekken in plaats van dit risico als regio afzonderlijk te dragen.

 Een belangrijk argument voor deelname aan het waarborgfonds is uit het oogpunt van 
goed werkgeverschap. Door deelname kan de VRU zich meer richten op aanspraken in 
plaats van verzekerbaarheid.

 Het betreft een kwaliteitsslag met uitgangspunt dat het kostenneutraal plaatsvindt. 

Duurzaamheid en Inclusie
Het voorstel heeft geen betrekking op duurzaamheid en inclusie. Het gaat om het effectief en 
efficiënt opzetten van landelijke Stichting Waarborgfonds voor de veiligheidsregio’s.

Maatschappelijke participatie
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 6 februari 2023 is de oprichting en 
deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s besproken.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Uit de jaarlijkse bijdrage van €322.000,- door de VRU 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 bedrag wordt uit de bestaande begroting van de VRU gedekt.

Aanpak/uitvoering
Nadat de gemeenteraad besluit om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken, de 
Veiligheidsregio Utrecht middels bijgevoegde brief hiervan op de hoogte stellen.

Conclusie
Er is geen aanleiding om wensen en bedenkingen in te dienen. 

Communicatie
 Niet van toepassing

Bijlage(n)
 Raadsbesluit wensen en bedenkingen oprichting St. Waarborgfonds Veiligheidsregio’s;
 Brief St. Waarborgfonds Veiligheidsregio’s van de Veiligheidsregio Utrecht;
 Ontwerpbesluit oprichting St. Waarborgfonds Veiligheidsregio’s;
 Reactie op het ontwerpbesluit;
 Collegeadvies oprichting St. Waarborgfonds Veiligheidsregio’s;

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris burgemeester
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