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Geacht college, 
 

Met deze brief informeer ik u over het vervolg op uw besluitvorming over de kostenverdeelsleutel 
zoals opgenomen in de eerder voorgestelde eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Flevoland 2017. 
De colleges van de zes gemeenten in Flevoland hebben in de afgelopen periode een besluit genomen 
over de voorgestelde eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017, 
waarin de nieuwe kostenverdeelsleutel is opgenomen.  
 
In het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland van 1 juli jl. is vastgesteld dat vier colleges 
hebben ingestemd met de eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 
2017. Twee colleges, te weten de colleges van Zeewolde en Noordoostpolder, hebben niet 
ingestemd met de wijziging. Daarmee is in het algemeen bestuur geconstateerd dat, op basis van 
artikel 23 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 en de genomen 
collegebesluiten, de eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 
van kracht is. Deze wordt gepubliceerd in de Staatscourant.   
 
Ondanks het bovenstaande heeft het algemeen bestuur besloten een verkenning te doen, om de 
colleges van de twee gemeenten die nu tegen stemmen, tegemoet te komen. Deze verkenning richt 
zich op een mogelijke verlenging van de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel met twee jaar 
(dus zeven jaar in plaats van vijf jaar) door middel van het inzetten van de beschikbare reserves voor 
het opvangen van de extra kosten. Het algemeen bestuur acht deze verkenning van belang om de 
goede samenwerking in stand te houden en doet hiermee een poging om tot een breder draagvlak 
van een gewijzigde kostenverdeelsleutel te komen. 
 
Deze verkenning zal in de komende periode ambtelijk worden voorbereid en een voorstel wordt 
voorgelegd aan het algemeen bestuur. Indien het algemeen bestuur zich kan vinden in het voorstel 
om de ingroeiperiode te verlengen, wordt aan de colleges een tweede wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 voor besluitvorming voorgelegd. Over 
deze eventuele tweede wijziging zullen de colleges opnieuw hun gemeenteraden horen, alvorens een 



definitief collegebesluit te nemen. Dit proces zal naar verwachting vier tot zes maanden in beslag 
nemen. 

De burgemeester van Noordoostpolder heeft in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Flevoland aangegeven dat hij graag de verkenning en het gesprek aan gaat binnen het algemeen 
bestuur veiligheidsregio en met zijn college en gemeenteraad. Dit met als doel om nader tot elkaar te 
komen waar het gaat om de termijn van de ingroeiperiode en zo te komen tot overeenstemming 
over de kostenverdeelsleutel. Gemeente Zeewolde heeft het voornemen uitgesproken, ondanks deze 
verkenning, een geschil aan te merken. De gemeente Zeewolde is verzocht om het geschil formeel 
schriftelijk kenbaar te maken aan de voorzitter Veiligheidsregio Flevoland. De directie 
Veiligheidsregio Flevoland zal na ontvangst een voorstel opstellen om uitvoering te geven aan de 
geschillenprocedure. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur Veiligheidsregio 
Flevoland, waarna hier vervolgens uitvoering aan wordt gegeven. 

Het is aan u om uw gemeenteraad te informeren over het vervolg op de besluitvorming van de 
eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017. U kunt hiervoor de 
bijgevoegde brief gebruiken.  

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

F.M. Weerwind C. Verdam
voorzitter Veiligheidsregio Flevoland secretaris Veiligheidsregio Flevoland

Bijlage:  Brief gemeenteraden ‘Informatie vervolg besluitvorming eerste wijziging 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017’ 


