
 
 
 
 
 

M O T I E  2021-04-XX 
(Vreemd aan de orde van de dag) 

 

Onderwerp: Bestuurlijke toekomst Veiligheidsregio Flevoland 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28 april 2021, gehoord de 
beraadslagingen, 
 

overwegende dat 

1. de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Flevoland koerst op een bestuurlijke fusie van 

Veiligheidsregio Flevoland met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (zie bijl. 2); 

2. deze lobby van de veiligheidsdirectie ingaat tegen de zienswijze van de gemeenteraad van 

Noordoostpolder, namelijk om te kiezen voor wél samenwerken, maar niet fuseren (zie ook de 

toelichting in bijlage 1), 

 

van mening dat 

1. we het aantal fusies zien toenemen, terwijl we tegelijkertijd weten dat de gestelde doelstellingen 

veelal niet worden gerealiseerd en vooraf algemeen worden onderbouwd conclusies als “kwaliteit 

neemt toe, kosten en kwetsbaarheid nemen af”; we zien echter dat mede door fusies in veel 

gevallen de bureaucratisering toeneemt; 

2. we moeten zorgen dat Noordoostpolder geen ‘mier met rugnummer’ wordt binnen de 

Veiligheidsregio: de Veiligheidsregio moet dichtbij onze inwoners blijven staan; lokaal maatwerk 

en lokale (beleids)invloed moeten niet verwateren in een groter en ongrijpbaarder geheel; 

3. de keuze voor fuseren moet goed doordacht worden, waarbij het alternatief van samenwerking 

vele malen aantrekkelijker is; groter is zeker niet altijd beter. Veiligheidsregio Flevoland is groot 

in kleinschaligheid; 

4. het landelijk ontstane beeld dat er een wens is voor bestuurlijke fusie, door de lobby van de 

veiligheidsdirectie, hier tegenin gaat; 

5. het werkelijke beeld vanuit onze gemeenteraad meegeven moet worden aan de minister van 

Justitie en Veiligheid; ook roepen we de veiligheidsdirectie op te stoppen met hun fusielobby. Het 

primaat van samenwerkingsvormen (verlengd lokaal bestuur) ligt bij de gemeenteraden, 

 

spreekt conform de eerdere raadszienswijze nogmaals uit 

de raad van Noordoostpolder is vóór slimme samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, maar tégen een bestuurlijke fusie, 

 

verzoekt het college van B&W en de burgemeester 

te handelen naar de strekking van deze motie en, waar mogelijk, draagvlak/massa te creëren 

voor het in deze motie weergegeven standpunt. 

 

verzoekt de griffie 

1. bijgaande brieven te verzenden naar respectievelijk de minister van Justitie en Veiligheid en de 

veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Flevoland (met afschrift aan het algemeen bestuur); 

2. een afschrift van deze motie, inclusief de bijlagen, te verzenden naar de gemeenteraden in het 

gebied van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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