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Aan de raden van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Inlichtingen bij 
Lelystad

VRFL-223-3113
Jaap de Graaf, Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl 
13 september 2021

Betreft : Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Geachte raden,

U ontvangt deze brief in navolging van de brief van 16 april 2021 over de 2e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland met kenmerk VRFL-223 3086 inzake de 
verlenging van het ingroeipad voor nadeelgemeenten van 5 naar 7 jaar. Hierbij is aangegeven dat 
indien er besloten wordt de gemeenschappelijke regeling te wijzigen ook een begrotingswijzing 
nodig is.

Inmiddels hebben de afzonderlijke colleges een positief besluit genomen over de voorgestelde 2de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De volgende stap hierop is de wijziging van de 
begrotingen 2021 én 2022.

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Om de begrotingswijzigingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de huidige 
"egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen" verhoogd wordt door een storting van 
C 2.200.000 vanuit de algemene reserve. Bij de Jaarstukken VRF 2020 is bij de bestemming van 
het resultaat door het algemeen bestuur reeds rekening gehouden met de extra benodigde 
middelen. De storting is op basis van de huidige berekeningen voldoende voor de gehele 
ingroeiperiode van 7 jaar.

Voor de voordeelgemeenten Almere en Lelystad hebben de begrotingswijzigingen geen effect. De 
bijdragen van de nadeelgemeenten worden door de begrotingswijzigingen lager. Het nadelig effect 
wordt opgevangen door de extra storting in de "egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen".

Voor 2021 is de begrotingswijziging als volgt:
5-7jaar herberekening begroting vastgesteld begrotingswijziging
Almere 11.445.035 11.445.035 -
Dronten 1.973.924 2.022.932 -49.009
Lelystad 5.138.919 5.138.919 -
NOP 2.632.335 2.680.989 -48.655
Urk 917.584 922.630 -5.046
Zeewolde 1.591.069 1.620.169 -29.100
Egalisatiereserve 1.124.494 992.685 131.809
Totaal 24.823.359 24.823.359 0
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Voor 2022 is de begrotingswijziging als volgt:
5-7jaar herberekening begroting vastgesteld begrotingswijziging
Almere 11.483.704 11.483.704 -
Dronten 2.130.432 2.229.049 -98.617
Lelystad 5.112.514 5.112.514 -
NOP 2.760.964 2.849.313 -88.349
Urk 967.052 981.007 -13.954
Zeewolde 1.677.550 1.733.330 -55.780
Egalisatiereserve 1.001.214 744.514 256.700
totaal 25.133.429 25.133.429 0

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen binnen 8 weken te geven op 
de voorgestelde begrotingswijzigingen. De zienswijzen kunnen via het volgende email-adres 
aangeleverd worden: Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl
Met inachtneming van de termijn van 8 weken zal de definitieve vaststelling van de 
begrotingswijzigingen, naar verwachting, plaats kunnen vinden in de vergadering van het algemeen 
bestuur op 1 december 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

J.A. van der Zwan 
secretaris


