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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Op 30 november 2009 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar (on)mogelijkheden 
om een gemeentelijk calamiteitenfonds t.b.v. wateroverlast te realiseren. In deze 
haalbaarheidsstudie wordt in ieder geval aandacht besteed aan de financiële en 
juridische risico’s die een dergelijk fonds met zich meebrengt.  
  

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Een haalbaarheidsstudie, incl. college en raadsadvies naar de (on)mogelijkheden van 
een gemeentelijk calamiteitenfonds t.b.v. wateroverlast. 
  
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Uitwerking motie nr. 2009 – 154, onderdeel c en 2 betreffende het verrichten van 
onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente een calamiteitenfonds in het leven 
te roepen dat – zonder enige erkenning van aansprakelijkheid door de gemeente – 
‘borg’ staat voor die risico’s die door de verzekeringsmaatschappij van inwoners niet 
gedekt worden. 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Zie onder ‘probleem’. 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie zal gekeken moeten worden naar: 
 De (landelijk) al aanwezige calamiteitenfondsen in het kader van andere 

onderwerpen; 
 De aanwezige calamiteitenfondsen bij andere gemeenten en de opgedane 

ervaringen; 
 De juridische mogelijkheden en risico’s voor de gemeente; 
 De financiële risico’s voor de gemeente; 
 De wijze waarop een dergelijk fonds georganiseerd zou kunnen worden. 

 
wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

De uitwerking van de overige onderdelen van de motie. 
De realisatie van het calamiteitenfonds.  
 

planning  Start uitvoering: 4 november 
 Collegebehandeling voorstel: 1 december 
 Toezending aan de raad: 1 december 
 In overleg met de griffie: bepalen agenda. 

 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Uitvoering vindt plaats door de afdeling Juridische Zaken. Participatie van externe of 
overige interne partijen is niet van toepassing. 
 

communicatie  overleg met portefeuillehouder 
 

 



 
 

  
   
Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs  
 

evaluatie Wanneer het voorstel bij de raad ligt is het voor wat betreft de haalbaarheidsstudie 
afgerond. Mocht de raad besluiten tot realisatie van een calamiteitenfonds, dan moet 
opnieuw bezien worden welke ambtelijke capaciteit hiervoor nodig is. 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Ambtelijke inzet: (afdeling Juridische Zaken/ Hoofdproces Spelregels) 
 Opzet van de haalbaarheidsstudie: 2 * 8 uur 
 Uitvoering: 4 * 8 uur 
 Formuleren onderzoeksresultaten en voorbereiding besluitvorming, incl overleg 

met portefeuillehouder: 2 * 8 uur 
 Besluitvormingstraject: 4 uur 

 
heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

n.v.t.   

 
Afdeling:   Ambtenaar:     Datum: 
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