Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 februari 2022
Onderwerp: mogelijkheid uitbrengen wensen en bedenkingen n.a.v. op te richten stichting
Risicobeheer door Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Op 3 december jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingestemd met
een voorgenomen besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s zoals voorgelegd door het Veiligheidsberaad. In bijgevoegde bijlage bij de brief
aan uw raad van 16 december 2021, met als onderwerp ‘oprichting van en deelname aan de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s’ worden de aanleiding en achtergronden van dit besluit
verder toegelicht. Als volgende stap in het besluitvormingsproces is het aan de orde om uw raad en
de andere raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen uw wensen en
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen, conform artikel 31a, lid 2 Wet
gemeenschappelijke regelingen.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Voor een uitgebreide beschrijving van de situatie verwijzen wij naar bijgevoegde bijlagen.
In het kort komt het erop neer dat de (dekking van de) ongevallenverzekering van de
Veiligheidsregio in de loop der tijd niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die
zowel de veiligheidsregio als ook de medewerkers hadden.
Daarnaast is sprake van een ‘verharding’ van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal
aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de
verzekerbaarheid onder druk komt te staan.
Ook is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio’s veelal kwetsbaar is ingevuld
door ‘eenpitters’ met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring.
Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van een
stichting Risicobeheer. Beoogd wordt, dat deze stichting Veiligheidsregio’s adviseert op het thema
risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de Veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt.
De veiligheidsregio’s hebben straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij
collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen. Op
termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit expertisebureau worden opgepakt en vindt ook
de schadebehandeling centraal plaats. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling
geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s.

3. Relatie met bestaand beleid
De relatie met bestaand beleid en de bestaande situatie wordt in diezelfde bijlage uitgebreid
beschreven.
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4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Ook het gewenst beleid wordt uitgebreid omschreven.
Wij zien geen redenen om tegen het voornemen om de stichting op te richten wensen of
bedenkingen in te brengen. De gedachtegang van de Raad van Commandanten en Directeuren
Veiligheidsregio’s is goed te volgen.
5. Samenwerking
Dit initiatief komt voort uit samenwerking binnen het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio ZuidLimburg. De 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg werken op het gebied van de fysieke veiligheid
samen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
N.v.t.
8. Financiën
Oprichting van de stichting levert op termijn een besparing op voor de Veiligheidsregio omdat
producten gezamenlijk wordt ingekocht en schades collectief worden geregistreerd en afgehandeld.
9. Communicatie
Na behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 21 februari 2022 zullen de wensen en
bedenkingen van de Raad ter kennis worden gebracht aan het Algemeen Bestuur van de VRZL.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u om aan het AB van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kenbaar te maken dat uw raad
geen nadere wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van dit initiatief en instemt met de
oprichting en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. Dit, omdat:
• Door onderlinge samenwerking wordt de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's
minder kwetsbaar;
• De samenwerking levert naast een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een
besparing op door een gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief
afhandelen en registeren van schades.

11. Bijlagen
• Brief van de VRZL aan uw raad d.d. 16 december 2021, met als onderwerp ‘oprichting van en
deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s’.
• Bijlage bij brief oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 18 januari 2022
Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 7 februari;

Besluit:
•

Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kenbaar te maken dat de raad
instemt met de oprichting en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

•

Kenbaar te maken dat de raad geen nadere wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van dit
initiatief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 februari 2022

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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