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Toelichting
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van inmiddels
14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet
veiligheidsregio’s.
Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters
veiligheidsregio het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting

Risicobeheer, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen
en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt.
Het algemeen bestuur van de VRGZ is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de
gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder
aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen
openbaar belang. Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de
deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is
op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gelet hierop heeft het algemeen bestuur van de VRGZ het voornemen uitgesproken tot
oprichting van en deelname aan een tweetal stichtingen.
In de brief van 16 november 2021 vraagt het algemeen bestuur van de VRGZ aan de raden
van de deelnemende gemeenten of zij wensen of bedenkingen hebben tegen de oprichting
van en deelname aan deze twee stichtingen, te weten:
• Stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Stichting Waarborgfonds (principe deelname)
De stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s gaat, mede namens de VRGZ, ondersteuning
bieden bij de afhandeling van ongevallen en gaat de gezamenlijke inkoop doen van een
ongevallenverzekering. De stichting voor een waarborgfonds gaat namens de VRGZ zoeken
naar een oplossing voor in ieder geval de niet-verzekerbare aansprake
Voorgesteld besluit
1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland Zuid ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting
risicobeheer Veiligheidsregio’s en de stichting waarborgfonds.
2. Dit middels bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland Zuid kenbaar te maken.

Besluit (Aangenomen)
1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland Zuid ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting
risicobeheer Veiligheidsregio’s en de stichting waarborgfonds.
2. Dit middels bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland Zuid kenbaar te maken.

