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Emmeloord, 28 april 2015.
Onderwerp
(ontwerp)programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Veiligheidsregio
Flevoland
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met het indienen van zienswijzen op de ontwerp Programmabegroting
2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de veiligheidsregio Flevoland, zoals
voorgesteld in bijgaande conceptbrief.
Doelstelling
De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en
crisis te vergroten. Met de voorgelegde financiële stukken wil de veiligheidsdirectie alle
kosten en activiteiten binnen de veiligheidsregio inzichtelijk maken.
Inleiding
Van de Veiligheidsregio Flevoland is de ontwerp Programmabegroting 2016 en
meerjarenraming 2017-2019 ontvangen. Overeenkomstig artikel 27 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland kan de Raad gedurende 8 weken
na ontvangst van de ontwerp-programmabegroting en meerjarenraming schriftelijk haar
zienswijzen geven aan het bestuur van de veiligheidsregio.
Argumenten
1.1 De bezuinigingsopgave die het college van de raad heeft gekregen, wordt niet
gerealiseerd in deze programmabegroting
Noordoostpolder heeft te maken met een forse bezuinigingsopgave en de raad heeft
aangegeven ook van de aan ons gelieerde organisaties een bijdrage te verwachten. Dit
komt nu niet tot uitdrukking in de programmabegroting.
1.2 Bezuinigingen weinig tot geen effect op gemeentelijke bijdrage
Door het consequent toepassen van de loon- en prijscompensatie (2009 t/m 2016 ruim
8%) hebben de gerealiseerde bezuinigingen geen effect op de bijdrage van de
gemeenten aan de Veiligheidsregio.
1.3 Positief saldo jaarrekening boekjaar 2014
De voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2014 laat een positief saldo zien van
plusminus € 1.200.000. Dit kan nog wijzigen na controle. Dit saldo is grotendeels
(plusminus € 700.000) opgebouwd uit incidentele posten zoals het inruilen van
afgeschreven voertuigen. Het resterende bedrag komt voort uit het inzetten van
ombuigingen vooruitlopend op de bezuiniging van 4% in 2016. Verwacht kan worden dat
dit in 2015 eenzelfde resultaat oplevert.
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Kanttekeningen
1.1 Noordoostpolder heeft voor het indienen van een begrotingswijziging minimaal 2
andere gemeenten nodig om het voorstel te realiseren
Voor het vaststellen danwel wijzigen van de begroting is in de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Flevoland opgenomen dat minimaal 3 gemeenten in moeten
stemmen met het besluit met meerderheid van stemmen (stemverdeling: Almere 9,
Lelystad 5, Dronten 2, Noordoostpolder 2, Urk 1 en Zeewolde 1).
Planning/uitvoering
Het bestuur van de veiligheidsregio behandelt de ontwerp Programmabegroting en de
meerjarenraming op 1 juli 2015. De zienswijzen van de raad van Noordoostpolder
worden dan meegenomen in de besluitvorming. De termijn voor het indienen van een
zienswijze sluit 1 juni 2015. De zienswijze is daarom na behandeling in het RTG onder
voorbehoud van instemming van de raad namens het college verzonden.
Bijlagen
1. Ontwerp Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019
Veiligheidsregio Flevoland
2. Conceptbrief zienswijze raad
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff
Steller
: mevrouw L. Groothoff; 39 23; l.groothoff@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2015, no. 309481-1;
B E S L U I T:
In te stemmen met de zienswijze zoals bijgevoegd.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2015.
De griffier,
de voorzitter,

