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Onderwerp
le begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de le begrotingswijziging 2019
2. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen.

Doelstelling
Aangeven dat wij kunnen instemmen met de le begrotingswijziging 2019.

Inleiding
Op 6 april 2018 ontvingen wij van de Veiligheidsregio Flevoland de le begrotingswijziging 
2019. Het veiligheidsbestuur heeft hiermee op 28 maart 2018 ingestemd. Het betreft een 
wijziging op de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor de uitvoering van de 
taken binnen het programma Bevolkingzorg. Overeenkomstig artikel 30 van de 
Gemeenschappelijke Regeling stelt de Veiligheidsregio Flevoland de gemeenteraad in de 
gelegenheid haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken.

Argumenten
1.1 Door de voorgestelde verhoging van € 81.000 de kolom bevolkingszorg is 

deze kolom structureel financieel sluitend.
Tot op heden werden tekorten opgevangen door de reserve 
(bevolkingzorg).

Kanttekeningen
1.1 Verhoging gemeentelijke bijdrage.

Door deze structurele begrotingswijziging, wordt onze bijdrage omhoog 
bijgesteld.

Planning/uitvoering
Het college heeft namens de raad op 29 mei 2018 een voornomen zienswijze behandeld 
en verstuurd aan het bestuur van de Veiligheidsregio. Deze zienswijze wordt definitief 
wanneer deze door de raad in de vergadering van 9 juli 2018 wordt bekrachtigd.

De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de 
begrotingswijziging 2019 in de vergadering van het veiligheidsbestuur van 20 juni 2018.

Bijlagen
le Begrotingswijziging 2019 (Verseon nr. 565116)
Uitgaande brief (verseon nr. 568423)
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Steller : mevrouw A.I. Hageman-Bluemink; 06 13 34 40 07;
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018, no.
18.0000267;

gelet op artikel 30 Gemeenschappelijke Regeling

BESLUIT:

1. In te stemmen met de voorgestelde le begrotingswijziging 2019 van de 
Veiligheidsregio

2. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen


