
 

Aan de raden van de Friese gemeenten 

 
 
 
 

 

 

 

Geachte raad,  

 

Naast de begroting 2024 en het jaarverslag 2022 is er vanuit Veiligheidsregio Fryslân nog een specifiek 

onderwerp dat om een reactie van u vraagt. In deze aanbiedingsbrief leggen we u kort uit waar het om 

gaat. De bijlagen zijn toegevoegd voor het geval u meer informatie wilt. 

 

Oprichting en deelname landelijke stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s 

Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 

veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van ‘stichting waarborgfonds 

veiligheidsregio’s’. Na het realiseren van een landelijke set van aanspraken bij ongevallen en de 

oprichting van een landelijk expertisebureau is dit een volgende stap in het landelijke verbetertraject 

rondom het thema ‘Goed werkgeverschap na dienstongevallen’.  

 

De oprichting van deze stichting maakt het mogelijk om risico’s die niet verzekerbaar zijn in 

gezamenlijkheid te dragen. Dit helpt de veiligheidsregio’s aan een alternatief voor verzekeringen. Ook 

verstevigt het de onderhandelingspositie waar wel een verzekering nodig is. En, niet onbelangrijk, het 

zorgt ervoor dat we brandweermensen die te maken krijgen met ongevallen tegemoet kunnen komen 

tegen de laagst mogelijke financiële risico’s. 

 

In de bijlage zijn de belangrijkste vragen uitgewerkt met een verdiepend antwoord. Dit om u van 

voldoende informatie te voorzien om uw wensen en bedenkingen te uiten. 
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   Behandeld door Doorkiesnummer 

    Erwin Plantinga 088-2299958 

Onderwerp  E-mail  

Landelijk stichting waarborgfonds e.plantinga@vrfryslan.nl 



 

Uw zienswijze 

Samengevat: we vragen u om uw wensen en bedenkingen te uiten over de oprichting en deelname aan 

de landelijke stichting. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 22 juni 2023. Goed om te weten is dat wij 

de ambtenaren openbare orde en veiligheid hierover hebben geïnformeerd en de financiële ambtenaren 

binnenkort gaan bijpraten. Zo zijn zij in staat om u zo goed mogelijk te adviseren.  

 

Uw zienswijze verwerken wij in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze neemt de definitieve 

besluiten in de vergadering van 13 juli 2023.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur 

 

mr. S van Haersma Buma  

Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 


