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Voorgesteld besluit
Geen wensen en bedenkingen ter kennisname te brengen van het algemeen bestuur van 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake het besluit tot de oprichting stichting risicobeheer 
veiligheidsregio’s

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens de 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van 
ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De motivatie voor de oprichting is door de Veiligheidsregio toegelicht in de brief die aan de raad is 
verzonden (behandelvoorstellen commissie Bestuur en middelen 30 november 2021), zie bijlagen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Dit is een intern voorstel m.b.t. de organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarop 
geen participatie van derden mogelijk is.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
VRZHZ: wensen en bedenkingen stichting risicobeheer;
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Dit besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ZHZ.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de commissie Bestuur en middelen van 30 november 2021;

gelet op Gelet op Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien 
de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen 
moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter 
kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.;
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