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Geacht bestuur. 

Op 26 maart 2015 hebben wij conform artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Flevoland (GR) de ontwerp programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 ontvangen. De gemeenteraad van Noordoostpolder zal op 
1 juni 2015 een besluit nemen over deze stukken. Daarom delen wij - onder voorbehoud 
van instemming door de gemeenteraad met de ontwerp programmabegroting 2016 -
onze zienswijzen mee. 

De raad kan niet instemmen met de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 
2017-2019. 
De gemeente Noordoostpolder heeft te maken met een forse bezuinigingsopgave en de 
raad heeft aangegeven ook van de aan ons gelieerde organisaties een bijdrage te 
verwachten. De raad is dan ook van mening dat gelet op het overschot van plusminus 
€ 1.200.000 dat is ontstaan in het boekjaar 2014 een verdere bezuiniging gerealiseerd 
kan worden. De bezuiniging zou gezocht moeten worden in de overhead zonder dat dit 
de dienstverlenende onderdelen raakt. 

Daarnaast is de raad van mening dat door het consequent doorvoeren van een loon- en 
prijscompensatie de gerealiseerde bezuinigingen teniet worden gedaan. Immers, er is 
10% bezuinigd op de begroting, maar ruim 8% loon- en prijscompensatie doorgevoerd. 
Kijkend naar de lange termijn wordt er dan niet bezuinigd. De raad stelt voor om in 2016 
een bezuiniging door te voeren ter grootte van de loon- en prijscompensatie. 

Er is aangegeven dat er mogelijk in 2017 opnieuw bezuinigingen worden doorgevoerd. 
Wanneer gestart wordt met dit proces denken wij hi^Tgpagg prqactief over mee. 
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