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Emmeloord, 22 augustus 2017. 

 

Onderwerp 

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Het college toestemming geven de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Flevoland 2017 aan te gaan 

2. Aandacht vragen voor de zienswijzeprocedure voor de begroting en meerjarenraming 

 

Doelstelling 

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland wijzigen 

 

Inleiding 

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland regelt de samenwerking 

binnen de Veiligheidsregio Flevoland. De huidige regeling dateert van 2010 en is aan een 

update toe. Dit vanwege wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er is voor 

gekozen de gehele regeling te bekijken en aan te passen naar de werkwijzen en 

mogelijkheden die anno 2017 spelen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 

1. Het instellen van een Algemeen en Dagelijks Bestuur en het regelen van de 

bevoegdheden van deze beide besturen 

2. Het vervallen van een groot deel van de bepalingen met betrekking tot de inrichting 

van de ambtelijke organisatie. Deze inrichting is nu opgedragen aan het bestuur van 

de Veiligheidsregio 

 

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de 

Gemeenschappelijke Regeling Flevoland 2017 die is opgenomen in de bijlage bij dit 

voorstel. 

 

Argumenten 

1.1 De gewijzigde regeling komt op een goede manier tegemoet aan de inbreng die de 

gemeente Noordoostpolder heeft gehad. 

De deelnemende gemeenten zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze 

gewijzigde regeling. Er is ruimte geweest voor ambtelijke inbreng en het onderwerp 

is een aantal malen in het Veiligheidsbestuur besproken. Een groot deel van de 

inbreng die de gemeente Noordoostpolder heeft geleverd is verwerkt in het 

tekstvoorstel dat nu voorligt. 
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1.1 De gemeenteraad moet toestemming geven om het college de Gemeenschappelijke 

Regeling te kunnen laten wijzigen 

Artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt dat het college pas 

kan overgaan tot het wijzigen van een regeling “na verkregen toestemming van de 

gemeenteraden”. Uw raad geeft dus toestemming aan het college, waarna deze 

formeel besluit de gewijzigde regeling aan te gaan. 

 

1.2 De gewijzigde regeling voldoet aan de eisen uit de Wet gemeenschappelijke 

regelingen en de Wet Veiligheidsregio’s 

 

2.1 Het is van belang dat de gemeenteraad kan zien wat er met haar zienswijzen 

gebeurt 

Artikel 16 lid 3 regelt de zienswijzeprocedure voor de begroting en meerjarenraming. 

Het geeft de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze in te brengen op de 

ontwerp begroting en meerjarenraming. Wat hieraan nog ontbreekt is dat het 

dagelijks bestuur ook een reactie geeft op de zienswijzen die kenbaar worden 

gemaakt door de verschillende gemeenteraden. Dat gebeurt nu nog niet. Zeker 

omdat straks gewerkt wordt met een dagelijks bestuur en algemeen bestuur zou het 

goed zijn dat er een werkafspraak komt die inhoudt dat het dagelijks bestuur een 

reactienota levert bij het voorstel tot vaststelling van de begroting in het algemeen 

bestuur. 

 

2.2 De burgemeester kan dit punt onder de aandacht brengen in de vergadering van het 

Veiligheidsbestuur 

Omdat het hier om een werkafspraak gaat, ligt het niet voor de hand voor te stellen 

de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling hierop aan te passen. De 

burgemeester kan dit punt wel inbrengen tijdens de vergadering van het 

Veiligheidsbestuur en via deze weg een werkafspraak proberen vast te leggen. 

  

Kanttekeningen 

1.1 Tussentijdse begrotingswijzigingen gaan niet meer allemaal voor een zienswijze naar 

de raad 

In de regeling van 2010 was opgenomen dat tussentijdse wijzigingen van de 

begroting altijd voor een zienswijze naar de raad werden gestuurd. In de gewijzigde 

regeling gebeurt dat alleen nog wanneer de begrotingswijziging van invloed heeft op 

de gemeentelijke bijdragen. Dit stelt de Veiligheidsregio in staat om gedurende het 

lopende boekjaar tussen verschillende posten van de begroting te schuiven. 

 

1.2 De gemeenten staan voortaan garant voor eventuele exploitatie- of 

begrotingstekorten 

De gewijzigde regeling stelt gemeenten expliciet garant voor eventuele tekorten die 

binnen de Veiligheidsregio ontstaan, een en ander binnen de door het algemeen 

bestuur vastgestelde kaders.   

 

Planning/uitvoering 

Nadat u toestemming heeft verleend zal het college het besluit tot het aangaan van de 

gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling nemen. De Veiligheidsregio heeft gevraagd dit 

besluit uiterlijk 10 oktober 2017 kenbaar te maken. Het is de bedoeling de gewijzigde 

regeling in de bestuursvergadering van 15 november 2017 door de burgemeesters van 

de deelnemende gemeenten te laten ondertekenen. 
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Bijlagen 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 inclusief toelichting) 

(Verseon nr. 501743) 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2010 (Verseonzaak nr. 77107) 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : De heer A. van der Werff 

Steller : de heer D.P. Eikenaar; 06 48 13 46 25; 

d.eikenaar@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017, 

no. 501944-1; 

 

B E S L U I T: 

 

1. Het college toestemming te geven de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Flevoland 2017 aan te gaan 

2. Aandacht te vragen voor de zienswijzeprocedure voor de begroting en 

meerjarenraming 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 september 2017 

De griffier,             de voorzitter, 


