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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 2 mei 2017. 

Onderwerp 
Jaarstukken 2016, Ontwerp Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
Veiligheidsregio Flevoland 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Flevoland 
2. Een zienswijze indienen op de Ontwerp Programmabegroting 2018 en 

meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Flevoland 
3. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis stellen 

Doelstelling 
Onze zienswijze kenbaar maken op de Ontwerp Programmabegroting 2018 en 
meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Flevoland 

Inleiding 
Op 30 maart 2017 ontvingen wij van de Veiligheidsregio Flevoland de Jaarstukken 2016 
(hierna: jaarstukken), de Ontwerp Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 
2019-2021 (hierna: begroting). Het Veiligheidsbestuur heeft hiermee op 22 maart 2017 
ingestemd. Overeenkomstig artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt de 
Veiligheidsregio Flevoland vervolgens de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze 
schriftelijk kenbaar te maken. 

In de bijlage treft u de stukken, inclusief een samenvatting aan. De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van 2017 zi jn: 
• Toegenomen eisen aan arbeidshygiëne vereisen een aangepaste aanpak van het 

(schoon) werken bij en na incidenten. De extra lasten hiervoor worden geraamd op 
structureel € 124.000,-. 

• Het Veiligheidsberaad stelt jaarli jks een landelijke bijdrage aan het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) vast. In de begroting gaat de bijdrage structureel met € 110.000,-
omhoog. 

• In het Besluit personeel veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan het vakmanschap 
van brandweerpersoneel. Deze autonome (landelijke) ontwikkeling leidt tot een 
verwachte kostenverhoging voor Brandweer Flevoland. De verwachting is dat deze 
effecten door de beoogde samenwerking met Lelystad Airport en de realisatie van een 
eigen basisfaciliteit vakbewkaamheid kan worden beperkt. Omdat ten ti jde van het 
opstellen van de begroting hierover nog geen duidelijkheid was, is in de begroting 
voor het budget vakbekwaamheid slechts een PM-post opgenomen. In de loop van 
2017 zal na bestuurlijke besluitvorming een begrotingswijziging opgesteld worden. 
Deze wordt wederom voor een zienswijze aan u voorgelegd. 

Daarnaast zijn in de begroting de gebruikelijke mutaties, zoals vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling, van toepassing. 
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Tijdens de gesprekken die de raad vorig jaar heeft gehad over de sturing van GR-en is 
afgesproken dat enkele leden van de commissie BFE ter voorbereiding op de behandeling 
van deze zienswijze de begroting nader zouden bestuderen. De heren Van Ulsen en Van 
Erp hebben dit in dit geval gedaan. Hun bevindingen zijn opgenomen in de bijlage bij dit 
raadsvoorstel, voorzien van een reactie hierop. 

Argumenten 
1.1 De jaarstukken geven een getrouw beeld weer van de resultaten over het 

begrotingsjaar 2016 
De Jaarstukken beschrijven de operationele en financiële resultaten van de 
Veiligheidsregio van het afgelopen jaar. De stukken bevatten tevens een verkorte 
versie waarin u deze resultaten op hoofdlijnen terugleest. 

2.1 De niet-autonome kostenstijgingen zijn het gevolg van onvermijdelijke en 
onuitstelbare ontwikkelingen 
Er is dan ook geen reden hiertegen bezwaar aan te tekenen. 

2.2 De overige in de begroting opgenomen wijzigingen zijn autonome ontwikkelingen 
De voornaamste wijzigingen in de begroting ten opzichte van 2017 zijn het gevolg 
van mutaties in de BduR-uitkering, volumegroei en loon- en prijsstijging. In de 
begroting is rekening gehouden met een index van 1,4% loon- en prijsstijging en 
een index van 0 , 9 1 % wegens groei van het aantal inwoners (volumegroei). Dit 
conform de Gemeenschappelijke Regeling. 

2.3 De beoogde ontwikkelingen hebben effect op de manier waarop de Veiligheidsregio is 
gehuisvest 
Op verschillende terreinen vinden ontwikkelingen plaats die effect hebben op de 
huisvesting van de Veiligheidsregio. Zo wordt momenteel gewerkt aan een 
Gemeenschappelijke Meldkamer, wordt gesproken over mogelijke gezamenlijke 
huisvesting op Lelystad Airport en moet geïnvesteerd worden in bestaande 
brandweerposten als gevolg van nieuw materieel en eisen aan arbeidshygiëne. 
Aangezien deze gebouwen beheerd worden door de gemeenten is het goed als de 
Veiligheidsregio duidelijk maakt wat haar visie op de toekomstige huisvesting is en 
welke gevolgen dit heeft voor de bestaande gebouwen. Via deze zienswijze willen wij 
daarom graag dit aandachtspunt meegeven. 

2.4 Het is vreemd dat de meerjarenraming 2019-2021 geen ontwikkeling laat zien 
Er valt een kanttekening te plaatsen bij de manier waarop de meerjarenraming 
2019-2021 nu is samengesteld. De begroting voor deze jaarschijven betreffen in 
feite een kopie van de jaarschijf 2018. De meerjarenraming is juist bedoeld om een 
doorkijk te geven naar de te verwachten financiële ontwikkeling in de toekomst. Wij 
willen daarom graag de Veiligheidsregio meegeven voortaan bij de meerjarenraming 
meer rekening te houden met de verwachte ontwikkelingen in de t i jd , zodat een 
beter beeld ontstaat van de financiële huishouding op de langere termijn. 

Kanttekeningen 
2.1 In de begroting zijn de begrotingswijzigingen 2017 reeds verwerkt 

Gelijktijdig met de jaarstukken en begroting ontvingen wij van het Veiligheidsbestuur 
een aantal voorgestelde wijzigingen voor de begroting van 2017. Hierover heeft u 
separaat een voorstel ontvangen. De voorgestelde wijzigingen zijn reeds in de 
begroting van 2018 verwerkt. 

2.2 In de begroting zijn de effecten van de mogelijke samenwerking met Lelystad 
Airport nog niet verwerkt 
Deze effecten zullen naar verwachting verwerkt worden in de begroting 2019. 
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Planning/uitvoering 
Zienswijze kenbaar maken 
Na besluitvorming door de gemeenteraad sturen wij bijgevoegde brief aan het bestuur 
van de Veiligheidsregio toe. De definitieve Program ma beg roting 2018 en 
meerjarenraming 2019-2021 zullen op 28 juni 2017 behandeld worden in het 
Veiligheidsbestuur. 

De consequenties voor de gemeentelijke bijdrage zullen worden verwerkt in de 
gemeentelijke Programmabegroting 2018-2021 
De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Noordoostpolder bedraagt € 1.908.360,-. 
In 2017 bedroeg dit (na begrotingswijziging) € 1.821.782,-. Deze consequenties zullen 
worden verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021. 

Bijlagen 
Aanbiedingsbrief (Verseon nr. 477555) 
Jaarstukken 2016 (Verseon nr. 477557 en 477558) 
Ontwerp Program ma beg roting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (Verseon 
nr. 477556 en 477559) 
Bevindingen op de Program ma beg roting 2018 Veiligheidsregio Flevoland (Verseon 
nr. 482010) 
Uitgaande brief (Verseon nr. 479375) 

rgemeester en wethouders, 
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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gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017, no. 479377-1; 

B E S L U I T : 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Flevoland; 
2. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2018 en 

meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Flevoland; 
3. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 juni 2017. 
De griffier, de voorzitter, 


