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Emmeloord, 7 mei 2013.
Onderwerp
Zienswijzenronde door de raad op de ontwerp Programmabegroting 2014 en
meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg van de
veiligheidsregio Flevoland.
Voorgenomen besluit
Op voorstel van het college van B&W, de zienswijzen van de gemeenteraad t.a.v. de
ontwerp Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting
2014 Bevolkingszorg van de veiligheidsregio Flevoland kenbaar te maken aan het bestuur
van de veiligheidsregio middels bijgaande concept-brief.
Advies raadscommissie
[Advies]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Van de Veiligheidsregio Flevoland is de ontwerp Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg ontvangen.
Overeenkomstig artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Flevoland kan de Raad gedurende 6 weken na ontvangst van de ontwerpprogrammabegroting en meerjarenraming én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg
schriftelijk haar zienswijzen geven aan het bestuur van de veiligheidsregio.
Doelstelling
Conform artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland worden
de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen behartigd:
- brandweerzorg;
- geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en
crisis te vergroten. Met de voorgelegde financiele stukken wil de veiligheidsdirectie alle
kosten en activiteiten binnen de veiligheidsregio inzichtelijk maken. Het accent in de
ontwerpbegroting ligt voornamelijk op de brandweer en de GHOR. De bijgevoegde
deelbegroting Bevolkingszorg maakt nu nog geen deel uit van de begroting 2014 van de
veiligheidsregio. Binnen de gemeenten moet eerst worden uitgezocht welke budgetten
ontvlochten moeten worden uit de gemeentelijke begroting. Vervolgens zal overdracht
van budgetten plaatsvinden aan Veiligheidsregio Flevoland indien hiertoe besloten wordt,
zowel door de individuele gemeenten als door het bestuur van de veiligheidsregio. De
huidige begroting bevolkingszorg is opgemaakt op basis van ervaringscijfers en
inschattingen van kosten die in een regionale begroting bevolkingszorg zouden moeten
worden opgenomen .
Voorgesteld besluit
Zienswijzenronde door de raad op de ontwerp Programmabegroting 2014 en
meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg van de
veiligheidsregio Flevoland.
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Argumenten
Begroting Bevolkingszorg
Sinds 2009 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kolom bevolkingszorg binnen de
Veiligheidsregio Flevoland. Dit heeft onder andere geleid tot een organisatieplan
bevolkingszorg 2009-2012 waarin taken en ontwikkelingen werden aangegeven. Op 7
november heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland ingestemt met de notitie
‘kwartiermaken bevolkingszorg’ waarin onder andere werd aangegeven dat toegewerkt
zou worden naar een gezamenlijke (Flevoland en Gooi & Vechtstreek) crisisorganisatie,
zowel voor de warme (tijdens een crisis) als voor de koude (voorbereidend op een crisis)
situatie. Daarnaast heeft de coördinerend gemeentesecretaris ad interim aangegeven dat
ook gewerkt zou worden aan een aparte begroting bevolkingszorg. Dit als toekomstig
onderdeel van de begroting van de Veiligheidsregio, mede om de samenwerking met
Gooi & Vechtstreek mogelijk te maken. Op 1 januari 2013 is het gemeenschappelijke
project bevolkingszorg van start gegaan. Dit project levert een blauwdruk op voor een
gemeenschappelijke organisatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op basis
hiervan wordt gestreeft naar een gemeenschappelijke begroting vanaf 2015. Mede gelet
op de samenwerking met Gooi & Vechtstreek zal ook voor Flevoland een apart
begrotingsonderdeel Bevolkingszorg, zoals dat al bestaat in Gooi & Vechtstreek, als
toekomstig onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio Flevoland moeten worden
vastgesteld. Deze (werk)begroting ligt nu voor.
Bezuinigingen
In verband met mogelijke bezuinigingen op het Gemeentefonds heeft het Bestuur van de
Veiligheidsregio Flevoland aangegeven de huidige bezuinigingen van 6% tot en met 2014
op te willen voeren tot 10% en heeft zij gevraagd de mogelijkheden van extra
bezuinigingen en de consequenties hiervan in beeld te brengen, zodat deze tijdens een
bestuurlijke workshop, eind mei 2013, besproken kunnen worden. Dit verkeert in het
stadium van ambtelijke voorbereiding. Omdat deze discussie al meerdere jaren wordt
gevoerd wordt voorgesteld om vanaf begrotingsjaar 2015 het zogenaamde “trap-op-trapaf”-principe te hanteren en te verankeren in de GR zodat dit vanaf 2015 kan worden
gehanteerd. Dat betekent dat de begroting van de veiligheidsregio fluctueert met de
begrotingen van de gemeenten, op basis van de middelen in het Gemeentefonds.
Kanttekeningen
Begroting Bevolkingszorg
De begroting bevolkingszorg is een werkbegroting en opgesteld op basis van
ervaringscijfers en inschattingen van kosten die in een regionale begroting
bevolkingszorg zouden moeten worden opgenomen.
Er is een deelbegroting 2014 Bevolkingszorg opgemaakt terwijl nog niet duidelijk is welke
taken vanuit de gemeente over gaan naar de veiligheidsregio en welke consequenties dat
heeft voor het gemeentelijk personeel. Hierbij rekening houdend met een begrijpelijke
uitzonderlijke situatie omdat het project Bevolkingszorg zich nog aan het ontwikkelen is.
Noordoostpolder heeft uitstel voor besluitvorming rondom deelname Bevolkingszorg
gekregen van de Veiligsheidsregio, tot er meer duidelijkheid is over de deelzorgbegroting
personele consequenties en taken.
Bezuinigingen
Voor het percentage inzake de loon en prijsindex hanteert de veiligheidsregio het
percentage van de meicirculare 2013. De vraag is of hierdoor echt bezuinigd wordt. Zelfs
al wordt de wens van het Bestuur van de Veiligheidsregio gerealiseerd om de
bezuinigingen van 6% tot en met 2014 op te voeren tot 10%. Immers, door de loon- en
prijscompensatie consequent door te voeren wordt een besparing teniet gedaan. Kijkend
naar de lange termijn wordt er dan niet bezuinigd, ervan uitgaande dat er in 2014 ook
weer een loon- en prijscompensatie plaatsvindt.
Wat de invloed zal zijn van de financien op de veiligheidsregio als geheel en op de
specifieke situatie met betrekking tot de repressieve brandweerzorg Noordoostpolder is
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nu nog niet duidelijk. Belangrijk is dat de raad bij het geven van zienswijzen zowel de
noodzaak tot bezuinigen voor de gemeente als de effecten van het bezuinigen op de
veiligheidsregio (en daarmee indirect het effect op de repressieve brandweerzorg
Noordoostpolder) goed in overweging neemt.
Planning/Uitvoering
Het bestuur van de veiligheidsregio behandelt de ontwerp Programmabegroting en de
meerjarenraming én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg op 26 juni 2013. De zienswijzen
van de raad van Noordoostpolder worden dan meegenomen in de besluitvorming.
Bijlagen
- Ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Veiligheidsregio Flevoland én
deelbegroting 2014 Bevolkingszorg.
- Conceptbrief zienswijze raad.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : A. van der Werff
Steller
: dhr. H. van der Straten; 38 05;
h.vanderstraten@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013, no. 7069-1;

B E S L U I T:
De zienswijzen van de gemeenteraad t.a.v. het regionaal risicoprofiel kenbaar te maken
aan het bestuur van de veiligheidsregio middels bijgaande conceptbrief
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 juni 2013.
De griffier,
de voorzitter,

