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Emmeloord, 24 september 2019. 
 

 

Onderwerp 

Indienen zienswijze samenwerkingsovereenkomst veiligheidsregio's 

 

Advies raadscommissie 

[…] 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. de zienswijze indienen bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. 
 

Inleiding 

De veiligheidsregio’s en GGD’en ervaren hun huidige schaalgrootte als kwetsbaar. 

Hierdoor komen de financiën, de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke 

taakuitvoering onder druk te staan. Om deze redenen werken de organisaties op 

onderdelen al samen. Om de voordelen van samenwerking beter te benutten tekenden 

de besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op 4 oktober 

2017 een intentie voorambtelijke en bestuurlijke fusie. Er zou één organisatie ontstaan 

voor de veiligheid en publieke gezondheid van de inwoners van de veiligheidsregio’s 

(inclusief GGD’en).  Volgens de geldende Wet veiligheidsregio’s is onder meer een 

provinciegrens overschrijdende fusie niet toegestaan. Wat restte was het verkennen van 

een verregaande samenwerking. Dit is de afgelopen periode voorbereid en besproken 

met het Algemeen Bestuur van de beide veiligheidsregio’s. 

 

Daaropvolgend hebben de besturen van de veiligheidsregio’s de directies van de 

betrokken organisaties verzocht verschillende scenario’s van samenwerking te 

onderzoeken op voordelen voor efficiency, kwaliteit en continuïteit. Dit onderzoek, geleid 

door onderzoeksbureau Kokx de Voogd, resulteerde in september 2018 tot een 

businesscase ‘Samenwerking veiligheidsregio’s en GGD’en Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek’. De besturen van de veiligheidsregio’s, GGD Flevoland en Regio Gooi 

en Vechtstreek kozen op basis van die businesscase voor een verdergaande 

samenwerking op basis van een overeenkomst.  

 

Op 3 juli 2019 zijn de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek akkoord gegaan met de concept ‘Samenwerkingsovereenkomst 

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek (SOK)’ en de ‘toelichting 

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek’ die 

deel uitmaakt van de SOK. Conform het in de besturen van de veiligheidsregio’s en de 

GGD’en afgesproken traject worden nu de colleges en de raden van de betrokken 

gemeenten geïnformeerd over de SOK, waarbij het u vrij staat deze informatie te 

behandelen als een zienswijzeprocedure. 
 

Doelstelling 

Het doel van de zienswijze is om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

tussen de veiligheidsregio’s. 
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Argumenten 

1.1 Zo geven wij het bestuur van de veiligheidsregio feedback op de 

samenwerkingsovereenkomst; 

In de zienswijze geven wij aan wat wij goed vinden aan de samenwerkingsovereenkomst, 

wat we missen en wat we belangrijk vinden. 

 

1.2 De samenwerkingsovereenkomst heeft voldoende juridisch fundament om 

 onderdelen van de organisaties te integreren; 

Dat is een voordeel ten opzichte van de huidige vormvrije samenwerking. Dit biedt 

ruimere perspectieven voor continuïteit, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Het 

voordeel ten opzichte van samenvoeging (ambtelijke fusie) is dat samenwerking op basis 

van een overeenkomst relatief snel en eenvoudig kan worden gerealiseerd. 

 

1.3 Samenwerking zorgt voor minder meerkosten; 

De veiligheidsregio bevindt zich in zwaar weer. Het voordeel van samenwerking is 

‘minder meerwerk’. Het financiële voordeel van de samenwerking is in het rapport van 

Kokx de Voogd becijferd op € 727.000, wat in de praktijk moet worden geduid als 

‘minder meerkosten’. Het voordeel wordt ingezet om het tekort en de achterstand bij de 

veiligheidsregio verder te dempen. 

 

1.4 Spreiding van regionale activiteiten is nu geen doel in de 

samenwerkingsovereenkomst; 

Spreiding draagt bij aan kwaliteitsverbetering en aan het verlagen van de kosten voor de 

bedrijfsvoering. 

 

1.5 Het evenwicht tussen bestuur en directie is uit verhouding 

De inrichting van de stuurgroep volstaat daarom met de bestuurders, 

ondersteunt door één adviseur vanuit de directie. 

 

1.6 De overeenkomst volstaat 

De inhoud en uitwerking van de overeenkomst volstaat ten aanzien van de 

samenwerking tussen de veiligheidsregio’s. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Financiële effecten van de samenwerking nog onduidelijk 

De verwachte financiële effecten van de samenwerking zijn bij het aangaan van de 

samenwerking nog onduidelijk. Deze zullen de komende jaren gevolgd en gerapporteerd 

worden aan de gemeenteraden. 

 

Planning 

Op 26 september 2019 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de 

samenwerkingsovereenkomst, tijdens een informele bijeenkomst op de 

brandweerkazerne. 

De zienswijze is onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad verstuurd 

aan de veiligheidsregio. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur 

veiligheidsregio, op 4 december 2019. Deze datum ligt na besluitvorming in uw 

 gemeenteraad, de zienswijze is daarmee op tijd voor behandeling in het AB. 
 

Bijlagen 

1. Concept samenwerkingsovereenkomst 

2. Achtergrond informatie bij samenwerkingsovereenkomst 2019 

3. Brief aan algemeen bestuur 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,     de Burgemeester. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, no. 

19.0001656; 

 

 

B E S L U I T: 

 

De zienswijze indienen bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 11 november 2019. 

De griffier,   de voorzitter, 


