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Overzicht reacties gemeenten Flevoland 

(Ontvangen brieven zijn opvraagbaar via secretariaat Veiligheidsregio Flevoland) 
   

 Ontwerpbegroting 2021 (zienswijze) Reactie Veiligheidsregio 

Almere 
 

Brief gemeenteraad 18-5:    
De gemeenteraad stemt voorwaardelijk in 
met de voorgestelde programmabegroting 
2021 en de meerjarenraming. Het voorstel 

voor het gefaseerd verhogen van de 
begroting van de VRF en aanpassing van 
de systematiek waarmee de gemeentelijke 
bijdragen worden verdeeld over de zes 
gemeenten heeft de positieve instemming 
verkregen mits de wijziging van 
gemeenschappelijke regeling ook wordt 

vastgesteld.  

Op 1 juli 2020 heeft het 
algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio vastgesteld dat 
de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling van 
kracht is. 

Dronten 
 

Brief gemeenteraad 29-5: 
Ten aanzien van de Ontwerp 
Programmabegroting wil de gemeenteraad 
meegeven dat er wordt gewacht met het 

ontwikkelen van nieuw beleid, omwille van 
het eerst op orde brengen van de 
implementatie van de doorontwikkeling. 

In de programmabegroting 2021 
en meerjarenraming 2022-2024 
is, naast de doorontwikkeling, 
geen nieuw beleid opgenomen. 

Lelystad 
 

Brief gemeenteraad 28-5: 
De raad heeft begrip dat in 2019 het 
positieve resultaat is gewijd aan de 

algemene reserve. Mede gezien de opgave 
om te komen tot een toekomstbestendige 
Veiligheidsregio, zowel organisatorisch als 
financieel. Echter voor komende jaren 
wordt gevraagd het basisprincipe te 
hanteren. Dit betekent dat een positief 
resultaat terugvloeit naar de gemeenten. 

Het algemeen bestuur hanteert 
het uitgangspunt om waar 
mogelijk positieve resultaten te 

laten terugvloeien naar de 
gemeenten.  

Noordoostpolder 
 

Brief gemeenteraad 26-5: 
Pas als ingestemd wordt met de 
kostenverdeelsleutel kan ingestemd 
worden met programmabegroting 2021 en 

meerjarenbegroting 2022-2024. 

Het algemeen bestuur heeft op 1 
juli jl., op basis van de geldende 
stemverhoudingen, de 
programmabegroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2024 

vastgesteld. Daarnaast is 
besloten tot een nader 
onderzoek naar de 
mogelijkheden van verlenging 
van de ingroeiperiode voor de 
wijziging van de 
kostenverdeelsleutel.  

Urk 
 

Mail burgemeester 17-6: 
Er wordt geen zienswijze ingediend.  

Urk heeft geen zienswijze 
ingebracht en daarmee 
ingestemd met de 
programmabegroting en 
meerjarenraming. 

Zeewolde 
 

Brief gemeenteraad 29-5: 
Kan niet instemmen met de ontwerp 
programmabegroting 2021 inclusief 
meerjarenraming 2022-2024 omdat deze 

stukken gebaseerd zijn op de nieuwe 
kostenverdeelsleutel waarover wij van 

mening blijven dat deze niet juist is en in 
strijd is met het recht. Hierbij verwijzen wij 
naar de eerder door onze gemeenteraad op 
21 februari 2020 ingediende zienswijze 
aanpassing Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Flevoland 2017 en dan met 
name het onderdeel 3 ‘het budgetrecht van 

de raad’. 

Het algemeen bestuur heeft op 1 
juli jl., op basis van de geldende 
stemverhoudingen, de 
programmabegroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2024 
vastgesteld. Daarnaast is 

besloten tot een nader 
onderzoek naar de 
mogelijkheden van verlenging 
van de ingroeiperiode voor de 
wijziging van de 
kostenverdeelsleutel.  

 


