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Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2017 Veiligheidsregio Flevoland
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Hamerstuk
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017 van de Veiligheidsregio
2. De Veiligheidsregio hierover door middel van bijgevoegde brief informeren
Doelstelling
Aangeven dat wij kunnen instemmen met de begrotingswijzigingen 2017
Inleiding
Op 30 maart 2017 ontvingen wij van de Veiligheidsregio Flevoland de
begrotingswijzigingen 2017. Het Veiligheidsbestuur heeft hiermee op 15 februari
ingestemd. Het betreffen voornamelijk ondergeschikte en technische aanpassingen
vanwege de bedrijfsvoering. Twee mutaties zijn inhoudelijk noemenswaardig:
•
De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek hebben een gezamenlijk
contract afgesloten met het Rode Kruis. De meeste gemeenten (waaronder ook
Noordoostpolder) hadden voorheen zelf een contract met het Rode Kruis. De
verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanwege het contract is voor de meeste
gemeenten kostenneutraal, omdat zij hun eigen contract kunnen opgezeggen
•

Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft in december 2013 besloten de
huisvestingsbudgetten bij de gemeenten onder te brengen. De afgelopen tijd zijn
aanvullende afspraken gemaakt inzake o.a. indexatie en budget voor vervanging
inventaris. Deze afspraken leiden tot wijzigingen in de bijdragen van de gemeenten

In de bijlage treft u een nadere toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen aan.
Overeenkomstig artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt de Veiligheidsregio
Flevoland vervolgens de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze schriftelijk
kenbaar te maken.
Argumenten
1.1 Het betreffen wijzigingen die voor een goede bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio
noodzakelijk zijn
Met deze wijzigingen past de Veiligheidsregio de begroting op onderdelen aan aan de
feitelijke bedrijfsvoering.
1.2 Het gaat om ondergeschikte aanpassingen aan de begroting
De voorgestelde wijzigingen betreffen voornamelijk ondergeschikte en technische
aanpassingen in de begroting.
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1.3 De consequenties voor de gemeentelijke bijdrage kunnen worden opgevangen in de
gemeentelijke
begroting
De voorgestelde wijzigingen leiden tot een kleine verhoging van de gemeentelijke
bijdragen per gemeente. Voor de Noordoostpolder betekent dit een extra bijdrage
van € 653,-.
Kanttekeningen
1.1 De begrotingswijzigingen
zijn reeds verwerkt in de ontwerp
Programmabegroting
2018 en de meerjarenraming
2019-2021
Daarom is het van belang dat de zienswijze op deze wijziging eerst wordt behandeld
voordat u de zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021 kenbaar maakt.
Planning/uitvoering
Na besluitvorming door de gemeenteraad sturen wij bijgevoegde brief aan het bestuur
van de Veiligheidsregio toe. De begrotingswijzigingen zullen op 28 juni 2017 behandeld
worden in het Veiligheidsbestuur.
Bijiagen
Begrotingswijzigingen 2017 (Verseon nr. 477553 en 477554)
Uitgaande brief (Verseon nr. 479141)
Het pgjtegevém burgemeester en wethouders,
de'secretaris,
de burgemeester,
/

Portefeuillehouder
Steller

: de heer A. van der Werff
: de heer D.P. Eikenaar; 06 48 13 46 25;
d.eikenaar@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpoider,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017,
no.479143-1;

BESLUIT:
1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017 van de
Veiligheidsregio;
2. De Veiligheidsregio hierover door middel van bijgevoegde b r i e f t e informeren.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 6 juni 2017.
De griffier,
de voorzitter.

