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Onderwerp
vaststellen verzekeringenbeleid
Geadviseerde beslissing:
De notitie Verzekeringenbeleid vast te stellen.
Samenvatting:
Wij zetten verzekeringenbeleid op, omdat de overheid in het kader van kwaliteitszorg steeds meer
belang hecht aan risico-inventarisatie en risicobeheersing, ook op het gebied van verzekeringen.
In de bijgaande notitie verzekeringenbeleid staan de kaders voor het verzekeringenbeleid vermeld.
Proces:
Aan het opstellen van de notitie Verzekeringenbeleid is een uitgebreide doorlichting van onze
verzekeringsportefeuille vooraf gegaan. Op grond van de risico's die de gemeente loopt en de
schades die wij hebben geleden wordt een jaarlijkse update van deze inventarisatie gemaakt. Mede
op basis van deze inventarisatie worden de verzekeringspolissen aangepast. Bij deze activiteiten
wordt het vast te stellen beleidskader als uitgangspunt genomen.
Doel:
Wij zetten verzekeringenbeleid op, omdat de overheid in het kader van kwaliteitszorg steeds meer
belang hecht aan risico-inventarisatie en risicobeheersing, ook op het gebied van verzekeringen.
Daarnaast is het voor de gemeente Albrandswaard in het kader van de bezuinigingsopgave van groot
belang een selectief en effectief beleid op het gebied van verzekeringen te voeren.
In de bijgaande notitie verzekeringenbeleid staan de kaders voor het verzekeringenbeleid vermeld. De
kern van dit beleid houdt in dat wij:
1. schaderisico's goed in beeld hebben door ieder jaar de risico's te inventariseren en in principe
1x per 3 jaar de eigendommen te taxeren;
2. beoordelen hoe wij met een 'nieuw' schaderisico moeten omgaan: preventieve maatregelen
nemen, risico zelf dragen of verzekering afsluiten;
3. verzekeringen afsluiten onder gunstige voorwaarden;
4. verzekeringen, die wij niet meer nodig hebben op tijd opzeggen;
5. zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van schadeclaims;
6. jaarlijks in de 2e tussenrapportage aan u verslag uitbrengen over de afwijkingen m.b.t. het
verzekeringenbeleid;

Betrokken belangen:
De gemeente Albrandswaard heeft belang bij een selectief en effectief verzekeringenbeleid. Dit beleid
zorgt voor een effectieve besteding van overheidsgeld. Indirect heeft ook de burger belang, doordat
de gemeente het belastinggeld effectief besteedt.
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Scenario's:
In het geval u geen verzekeringenbeleid vaststelt gaan we door op de 'oude' voet. De gemeente
neemt in dat geval 'ad hoc' beslissingen over verzekeringen en schadeclaims.
In het geval u wel verzekeringenbeleid vaststelt, kunnen we aan de hand van dit beleidskader
beslissingen nemen die erop gericht zijn om selectief en effectief met het afsluiten van verzekeringen
en met het afhandelen van schadeclaims om te gaan.
Scenariokeuze en resultaat:
Wij adviseren u het verzekeringenbeleid vast te stellen.
Communicatie:
Dit advies kent geen communicatieaspecten.
Kosten:
Als we het beleid gaan uitvoeren, dan is een taxatie van verzekerde objecten, zoals gebouwen en
kunst, daar in ieder geval onderdeel van. Om het beleid te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk te
beginnen met een waardebepaling van de gemeentelijke gebouwen. De kostenindicatie is € 200,- per
pand, in totaal € 7200,-. Met deze uitgave is in de begroting rekening gehouden.
Evaluatie en controle:
Het college brengt jaarlijks in de tweede tussenrapportage aan u verslag uit over de afwijkingen m.b.t.
het verzekeringenbeleid.
Bijlagen:

98125: verzekeringenbeleid

98127: werkproces afsluiten verzekeringen

98128: werkproces afhandelen schadeclaims
Poortugaal, 6 december 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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