
Geachte griffiers, 

 

Namens de voorzitter VRZHZ deel ik de volgende informatie met u met het verzoek deze 

door te geleiden naar uw raad. Het betreft het proces van oprichting van en deelname 

aan de Stichting Risicobeheer. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het 

Veiligheidsberaad en vindt plaats in de afzonderlijke besturen van de veiligheidsregio’s. 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de raad de gelegenheid om 

eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan 

de Stichting Risicobeheer kenbaar te maken.  

 

In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad 

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. Naar verwachting levert de 

samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op 

door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen 

en registreren van schades. In de bijgevoegde brief vindt u meer informatie over de 

aanleiding, huidige en toekomstige situatie.  

 

Na de periode van het ophalen van wensen en bedenkingen vindt besluitvorming plaats 

in het algemeen bestuur. 

 

U ontvangt bijgaande de brief namens de voorzitter VRZHZ en het ontwerpbesluit waarop 

de raden kunnen reageren. Het verzoek is uiterlijk maandag 31 januari 2022 de reactie 

van uw raad te sturen naar bestuursondersteuning@vrzhz.nl. Mocht u vragen hebben, 

dan kunt u deze eveneens sturen naar dit emailadres. Bestuursondersteuning draagt 

zorg voor het verzamelen van de reacties van de raden en deelt deze daarop met het 

Veiligheidsberaad. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Namens de voorzitter, 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Bestuursondersteuning 

 

Namens deze 

 

Marjan Dekker 

 

Medewerker bestuursondersteuning 

Bestuursondersteuning 
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