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Wet op de Veiligheidsregio's

Aan de Raad
Onderwerp: Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Voorstel
Te besluiten geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake de oprichting van de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio's.
Inleiding
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters
Veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit
genomen tot het oprichten van een Stichting Risicobeheer.
Deze stichting adviseert de Veiligheidsregio's op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade
en voor de Veiligheidsregio's verzekeringen inkoopt.
De Algemene Besturen van de Veiligheidsregio's zijn bevoegd tot het oprichten van een stichting indien
de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat deze in het bijzonder aangewezen
moet zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De gemeenschappelijke
regeling van Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland voorziet in deze mogelijkheid.
Voorts wordt een besluit tot oprichting niet eerder genomen dan dat de raden van de deelnemende
gemeenten op basis van een ontwerpbesluit in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen
te uiten. Een en ander conform artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in december verzocht de wensen en
bedenkingen uiterlijk 16 februari 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Gelet op de korte
termijn hebben wij de Veiligheidsregio laten weten dat de gemeente Waterland haar wensen en
bedenkingen 4 maart zal aanleveren. Over de oprichting van de Stichting wordt definitief besloten door
de Veiligheidsregio op 23 maart (DB) en 1 april (AB).
Argumenten
In de brief van 8 december 2021 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan de
deelnemende gemeenten wordt inhoudelijk uitgebreid ingegaan op de achtergronden en beargumenteert waarom oprichting verstandig is. Wij verwijzen u voor de inhoudelijke argumenten dan ook naar
deze brief, welke als bijlage is toegevoegd aan dit voorstel.

Kanttekeningen
Het alternatief is om niet akkoord te gaan met de oprichting van de Stichting. Waarmee de mogelijkheid
vervalt om efficiency te behalen bij de gezamenlijke inkoop van verzekeringen en gebruik te maken van
het waarborgfonds indien de brandweerlieden onverzekerd letsel oplopen tijdens hun werk.
Financiële toelichting
De verwachting is dat het oprichten van het expertise-bureau niet tot structurele kostenverhoging voor
de Veiligheidsregio's zal leiden. Mogelijk kan er op termijn zelfs sprake zijn van kostendaling, indien
overeenstemming gevonden wordt om over te gaan tot gezamenlijk risicodragerschap van alle
Veiligheidsregio's. De incidentele oprichtingskosten worden opgevangen binnen de begroting van de
Veiligheidsregio.
Communicatie
Uw besluit wordt op 4 maart 2022 ter kennis gebracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland.
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Bijlage(n):
1. Concept raadsbesluit
2. Concept zienswijzebrief
3. Brief dd 14 oktober 2021 van voorzitter Veiligheidsberaad aan voorzitters Veiligheidsregio's
4. Verzoek dd 8 december 2021van voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan
gemeenteraden inzake wensen en bedenkingen
S. Model ontwerpbesluit oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

