102-343 Raadsvoorstel oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s

1. Hoe is de inkoop van de verzekeringen t.b.v de brandweer nú georganiseerd?
Antwoord vraag 1:
Elke regio doet dat nu zelf en werkt met een verzekeringstussenpersoon voor advisering
2. Op welke manier ziet het college collectieve inkoop van verzekeringen georganiseerd zónder een
stichting op te richten?
Antwoord vraag 2:
Dat zien we niet voor ons.
3. Vindt het college dat de huidige manier van inkoop van verzekeringen nu voldoet, en zo nee waarom
niet?
Antwoord vraag 3:
Nee dat voldoet niet meer, o.a.
1. omdat er in verschillende regio’s verschillende aanspraken verzekerd zijn. Dat geeft
rechtsongelijkheid.
2. omdat sommige verzekeraars zich uit de markt terug trekken en sommige risico’s slecht
verzekerbaar zijn of tegen te hoge premies. Door samen te werken kunnen we landelijk een
steviger vuist maken tegenover de verzekeraars.
4. Kan het college noemen hoeveel medewerkers van de brandweer {en/of hun gezinnen) concreet in
problemen zijn geraakt door onderverzekering en/of door onverzekerbare risico’s door het níet
operationeel hebben van een dergelijke stichting?
Antwoord vraag 4:
Nee dat weten we niet. We vermoeden dat dit tot nu niet aan de orde is geweest. We zien wel dat
het risico in de toekomst vooral bij de veiligheidsregio’s komt te liggen indien we ons niet meer goed
kunnen verzekeren.
5. Indien er nu onverzekerbare risico’s zijn, welke zijn dat dan?
Antwoord vraag 5:
Tot nu toe is er nog niets helemaal onverzekerbaar, maar de concurrentie in de markt is aan het
afnemen en verzekeraars worden steeds kritischer op wat ze willen verzekeren. Daardoor dreigen de
premies te stijgen.
6. Acht het college zichzelf, evenals de fractie van WaterlandNatuurlijk, competent genoeg om de
inkoop van verzekeringen zelfstandig te regelen?
Antwoord vraag 6:
Het college acht zichzelf competent genoeg. We hebben echter besloten dat over te laten aan de
landelijk stichting die dat nog veel beter kan organiseren voor en door alle 25 veiligheidsregio’s
samen. Dat levert een stevige partij op die dit landelijk voor ons allemaal kan doen met alle
efficiency-en kostenvoordelen van dien.

7. In welke regeling(en) is het Veiligheidsberaad als bestuursorgaan bekleed met de bevoegdheid tot
collectieve inkoop van verzekeringen?
Antwoord vraag 7:
Het Veiligheidsberaad heeft geen bevoegdheid. Het is de bedoeling dat de Stichting Risicobeheer
deze wel krijgt. Door het voorleggen van de oprichting van deze stichting aan alle 25
veiligheidsregio’s en de alle daar onder vertegenwoordigde gemeenten krijgt de Stichting het
mandaat.
8. Ziet het college voor- of nadelen voor inkoop van verzekeringen op het niveau van onze
veiligheidsregio (en dus niet op landelijke niveau)?
Antwoord vraag 8:
Het college ziet vooral nadelen van het regionaal organiseren t.o.v. het landelijk organiseren. Zie de
antwoorden op de vragen 3 en 6.

