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Geachte heer Kolff,  
 
 
Per brief van d.d. 18 januari 2023 stelt u ons in de gelegenheid om onze zienswijze 
kenbaar te maken bij uw principebesluit over de oprichting en deelname aan de 
stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. In onze vergadering van 6 april 2023 
hebben wij uw verzoek behandeld.  
 
Wij waarderen de samenwerking die op initiatief van het Veiligheidsberaad is 
ontstaan tot het oprichten van een stichting waarborgfonds veiligheidsregio's om 
niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen te kunnen afhandelen.  
 
Het is goed om te constateren dat op dit gebied een samenwerking ontstaat, en het 
initiatief er is om te komen tot een landelijke procedure. Zo kunnen de risico's, die 
ook gemeenschappelijk zijn, gezamenlijk worden gedragen. Daarnaast is het 
wenselijk om tevens aandacht te blijven houden voor preventie van ongevallen. 
 
Wij kunnen ons vinden in de oprichting van een Stichting Waarborgfonds 
veiligheidsregio's. Wij waarderen dan ook zeer dat de kosten hiervoor naar 
verwachting uit de bestaande begroting kunnen worden gedekt.  
 
Wij wensen u succes en verzoeken u ons op de hoogte te stellen wanneer deze 
stichting daadwerkelijk is gerealiseerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
de griffier,    de burgemeester, 
 
 
 
M.A.P. Muijzer- Van der Meijden M.J.M. van Driel 
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