
Agendapunt 4 Bijlage: Reacties gemeenten op oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en waarborgfonds 

 

  

Berg en Dal 
 

Akkoord met ontwerp besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen 

Beuningen Akkoord met ontwerp besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen 

Buren Akkoord met ontwerp besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen 

Culemborg Concept-reactie: 
Onderschrijven nut en noodzaak stichtingen. Navolgende bedenkingen worden meegegeven: 

• Wij zijn, als gemeenteraad, door het mede-eigenaarschap van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, ook indirect ook 
mede-eigenaar van de stichtingen Waarborgfonds en Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

• Wij gaan er als gemeenteraad vanuit dat de oprichting en de verzekeringen voor nu en in de toekomst 
budgetneutraal zijn en geen financiële gevolgen hebben voor begroting van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dan 
wel onze gemeentelijke begroting 

• Als gemeenteraad hebben wij geen invloed op het functioneren van de stichtingen. Dit brengt een gemeenteraad in 
een lastige positie op het moment dat er in de toekomst mogelijk een (financieel) tegenvaller aan het licht komt. Op 
voorhand willen wij wel meegeven dat een mogelijk (financieel) tegenvaller lastig op te vangen is in onze lokale 
begroting 

• Wij worden graag op de hoogte gehouden van het wel en wee van de stichtingen Waarborgfonds en Risicobeheer 
Veiligheidsregio’s. 

Druten Akkoord met ontwerp besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen. 
Bekostiging van de waarborgfonds dient primair door de VRGZ zelf te worden opgevangen 
Verdere afwikkeling van de besluitvorming mbt oprichting en deelname aan beide stichtingen laten terugkomen in 
verantwoording aan gemeenten in rekening en begroting.  

  

Heumen Akkoord met ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 

• Zien financiële implicaties van waarborgfonds graag begin 2002 tegemoet 

• Verzekeringsbijdrage zou moeten aansluiten op de risicoverdeling tussen grote en kleine gemeenten en tussen 
gemeenten in Oost en West Nederland 

• Hechten er aan dat bestuurders uit de gemeentepolitiek zitting nemen in het bestuur van beide stichtingen 

• Zien verantwoording voortgang graag terugkomen via rekening en begroting aan gemeenten 
 

Maasdriel Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 



Het valt onder reguliere bedrijfsvoering en er zijn geen negatieve consequenties. Daarom geen wensen of bedenkingen  
 

Neder-Betuwe Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen; uitgangspunt daarbij is dat er geen extra financiële consequenties zijn. 
 

Nijmegen 
 

Akkoord met ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen. 

Tiel Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen 

West Betuwe 
 

Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen 

West Maas en Waal Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen. 

Wijchen Akkoord met ontwerp besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Geen wensen of bedenkingen. 
Bekostiging van de waarborgfonds dient primair door de VRGZ zelf te worden opgevangen 
Verdere afwikkeling van de besluitvorming mbt oprichting en deelname aan beide stichtingen laten terugkomen in 
verantwoording aan gemeenten in rekening en begroting 

Zaltbommel Akkoord ontwerp-besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Het valt onder reguliere bedrijfsvoering en er zijn geen negatieve consequenties. Daarom geen wensen of bedenkingen  
 

 
 

 


