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20080421 - 17. Vrijwilligersverzekering - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 17 
Onderwerp: Verzekeren van vrijwilligers 
  
Commissie: 7-4-2008, nr. 10 
Raadsvoorstel: 18-3-2008, nr. 424 
  
Portefeuillehouder : mw. G. Laarman-Hemstede                                     
Beleidsterrein: - Welzijn                                      
Programma: 6. Cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : - offerte Rabobank, offerte Lippmann en offerte Centraal Beheer Achmea 
  
Informant: H. de Wilde 

 
E. h.dewilde@dalfsen.nl  
T. (0529) 488347 

 
 
Voorstel:

1. voor alle vrijwilligers, die bij een stichting of vereniging in de gemeente Dalfsen werkzaam zijn, per 
1 januari 2009 een collectieve Ongevallen en Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij Centraal 
Beheer Achmea; 

2. het benodigde bedrag ad € 6.886,95 (basis 2008) meenemen bij de bespreking van de 
voorjaarsnota

 
 
Inleiding:
Uw raad omarmde medio 2007 het voorstel van Gemeentebelangen om verzekeringen af te sluiten voor de 
inwoners, die vrijwilligerswerk verrichten.
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente Dalfsen wenst het vrijwilligerswerk te stimuleren. Het vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler 
om voorzieningen in stand te houden, waardoor de inwoners elkaar kunnen ontmoeten én kunnen 
deelnemen aan een grote diversiteit van activiteiten. 
De gemeente subsidieert het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Daarnaast ontvangen veel 
vrijwilligersorganisaties een (activiteiten)subsidie. Ook kunnen de vrijwilligers via het beleidsterrein 
volwasseneneducatie hun kennis en/of vaardigheden voor het vrijwilligerswerk vergroten. 
Met het verzekeren van de vrijwilligers wordt het vrijwilligersbeleid verder geïntensiveerd. Met dit voorstel 
worden alle vrijwilligers verzekerd voor Ongevallen en Aansprakelijkheid. 
 
Alternatieven:
Het verzekeren van de vrijwilligers is geen wettelijke plicht. Het is een gemeentelijke beleidsvrijheid. Er zijn 
offertes gevraagd bij de Univé, de Rabobank, Lippmann en Centraal Beheer Achmea. In het ambtelijk 
advies zijn de verschillen inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat het aanbod van Centraal Beheer Achmea 
het voordeligst is. 
 
Financieel kader:
In de gemeentebegroting is niet voorzien in het beleidsonderdeel “Verzekeren van vrijwilligers”. Er wordt 
voorgesteld om het benodigde bedrag per 2009 op te nemen in de begroting. 
 



 
 
 

  
 
   

 

Communicatie:
De betreffende organisaties zullen op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden en 
polisvoorwaarden. Ze kunnen zelf beoordelen of de bestaande polissen al dan niet kunnen worden 
opgezegd dan wel dienen te worden gewijzigd.  
Zodra de besluitvorming heeft plaatsgevonden zal de pers worden geïnformeerd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


