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Kennisnemen van 

1. Het voorstel voor het oprichten van een “stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen 

veiligheidsregio’s” (hierna: expertisebureau risicobeheer). 

2. De procedure voor vaststelling en de gelegenheid voor alle raden om hun zienswijze te geven.  

 

 
Inleiding 

Het proces om verzekeringen en risicobeheer landelijk en gezamenlijk in te richten loopt al enige tijd. 
Aanleiding is de markt van verzekeringen waar veiligheidsregio’s slecht terecht kunnen; verzekeraars 
schreven zich niet meer in bij aanbestedingen, het werden hele dure verzekeringen en daarnaast werd er 
veel uitgesloten voor de verzekering.  
De opzet van de stichting door veiligheidsregio’s zorgt dat de expertise en kennis centraal geborgd is, 
daarnaast kan er in de toekomst gekeken worden of een waarborgfonds kan worden opgericht. Deze kan 
dan worden ondergebracht bij het expertisebureau.  
 
Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021. 
 
Waarna aan de 25 algemeen besturen van de veiligheidsregio wordt verzocht om te besluiten tot 
oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio’s. Het 
algemeen bestuur kan op basis van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting besluiten van en de 
deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en 
onderlingewaarborgmaatschappijen. 
 
Voor de oprichting van de stichting worden de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd naar 
eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit. Om de gemeenten niet te 
vaak afzonderlijk te belasten met een zienswijzetraject, wordt dit gecombineerd met het verzoek aan 
gemeenten hun zienswijze te geven op de conceptkaderbrief 2022-2025 (periode 3 december 2021 – 3 
februari 2022).  
 

 
 


