
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 februari 2022

Zaaknummer : 322425

Onderwerp: : Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG

De raad wordt voorgesteld
1. Toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen ten behoeve van de oprichting en 

deelname van de stichtingen risicobeheer veiligheidsregio en waarborgfonds veiligheidsregio's.

Aanleiding
De deelnemende gemeenten hebben de afspraak gemaakt om het oprichten van en het deelnemen aan 
privaatrechtelijke rechtspersonen door de VNOG per oprichting/deelname op te nemen in de gemeenschappelijke 
regeling, met een wijziging van artikel 5 van de regeling. Dit voorstel beoogt het realiseren van de wijziging van de 
regeling. In deze wijziging wordt ook de voorziene oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds 
veiligheidsregio's betrokken, wat maakt dat niet nogmaals een separate gang langs de colleges en de raden nodig is. 
Wel worden de raden te zijner tijd, bij de voorgenomen oprichting, in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken

Wat wordt met beslissing bereikt
Door de gemeenschappelijke regeling te wijzigen kunnen onderstaande twee stichtingen worden opgericht:

- De stichting risicobeheer veiligheidsregio's, die door de 25 veiligheidsregio's wordt opgericht
en ten behoeve van de besturen van de veiligheidsregio's activiteiten uitvoert op het thema
risicobeheer, waaronder in ieder geval het adviseren rondom ongevallen en
schade en het bemiddelen met betrekking tot verzekeringen, in ieder geval ongevallenverzekeringen, en het inkopen 
ervan;
- de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's, die door de 25 veiligheidsregio's wordt opgericht
en de besturen van de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer rondom ongevallen en
schade mogelijkheden biedt tot het opvangen van niet-verzekerbare risico's.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
   

1.1 De oprichting door en deelname aan een privaatrechtelijke rechtspersoon door de \/NOG vraagt om een 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

    
Een van de onderdelen van de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling VNOG (algemeen 
bestuur d.d. 24 juni 2021) betrof de oprichting van de Werkgeversvereniging samenwerkende 
veiligheidsregio's, een privaatrechtelijke rechtspersoon.

De deelnemende gemeenten zijn naar aanleiding hiervan de werkwijze overeengekomen om een 
(voorgenomen) oprichting van en deelname aan dergelijke rechtspersonen door de VNOG op te nemen in 
de gemeenschappelijke regeling. Dat betreft dan een aanvulling op artikel 5. Met dit voorstel tot wijziging 
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De vervolgprocedure ziet er daarmee als volgt uit:  
Tot 1 maart 2022
Colleges van de deelnemende gemeenten: besluiten 
over de wijziging van de GR, met toestemming van de 
raad; 

24 maart 2022 
AB VNOG: nagaan of de wijziging van de GR tot stand is gekomen (met de genoemde meerderheid van de colleges 
en de stemmen in het AB) en de datum van inwerkingtreding van de wijziging bepalen; 

Na 24 maart 2022
College van de gemeente Apeldoorn: kennisgeving van de wijziging in het Gemeenteblad ten behoeve van de 
inwerkingtreding; DB VNOG: colleges informeren over de wijziging van de GR en de wijziging opnemen in het 
Register.

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Brief voorstel wijziging GR VNOG
2. Ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer
3. AB-besluit wijziging GR VNOG

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen
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☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….

Raadsvergadering d.d. 24 februari 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:
1. Toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen ten behoeve van de oprichting en 

deelname van de stichtingen risicobeheer veiligheidsregio en waarborgfonds veiligheidsregio's.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
24 februari 2022

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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