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Geacht bestuur,

Op 3 april 2013 hebben wij conform artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Flevoland (GR) de ontwerp begrotingprogramma 2014 en 
Meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg ontvangen. De 
gemeenteraad van Noordoostpolder zal op 30 mei 2013 een besluit nemen over deze 
ontwerpbegroting. Dit is buiten de termijn van zes weken zoals genoemd in artikel 27 lid 
2 van de GR. Daarom delen wij - onder voorbehoud van instemming door de 
gemeenteraad met de ontwerp programmabegroting 2014 - onze zienswijzen mee.

Ontwerp Programmabegroting
De raad ondersteunt de gedachte van het Bestuur om de huidige bezuinigingen van 6% 
tot en met 2014 op te voeren tot 10%. Echter, de raad is van mening dat deze besparing 
door het consequent doorvoeren van een loon- en prijscompensatie, teniet wordt 
gedaan. Kijkend naar de lange termijn wordt er dan niet bezuinigd, ervan uitgaande dat 
er in 2014 ook weer een loon- en prijscompensatie plaatsvindt. De raad wenst daarom op 
de hoogte te worden gebracht van deze- en mogelijk andere consequenties zoals deze 
tijdens de bestuurlijke workshop in beeld worden gebracht. Omdat deze discussie al 
meerdere jaren wordt gevoerd stelt de raad voor om vanaf het begrotingsjaar 2015 het 
zogenaamde “trap-op-trap-af”-principe te hanteren en dit eveneens 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. 
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Daarnaast is de raad van mening dat, net als bij gemeenten, er in eerste instantie 
bezuinigd kan worden op onderdelen zonder dat dit ten koste gaat van een goede 
dienstverlening. Immers, van onder andere het effect van schaalvergroting is nog geen 
zichtbaar resultaat ingeboekt waardoor er feitelijk niet bezuinigd wordt en er (nog) geen 
sprake is van efficiency bij de veiligheidsregio. De raad gaat ervan uit dat dit tijdens de 
bestuurlijke workshop wel inzichtelijk wordt.  
 
Deelbegroting Bevolkingszorg
Het bevreemdt de raad dat er een deelbegroting 2014 Bevolkingszorg is 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. 
Hoewel de raad begrijpt dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie omdat het project 
Bevolkingszorg zich nog aan het ontwikkelen is, is zij van mening dat een deelbegroting 
pas vastgesteld kan worden als er meer duidelijkheid is. Tot nader order doet 
Noordoostpolder niet mee in de deelbegroting Bevolkingszorg.   

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Haaye van der Straten, adviseur veiligheid, telefoon 06 – 48 13 47 04. 

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,


