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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 29 mei 2018.
Onderwerp

Jaarstukken 2017, Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Veiligheidsregio Flevoland
Advies raadscommissie

Kamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Flevoland
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Flevoland.
3. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen.
Doelstelling

Onze zienswijze kenbaar maken op de Ontwerp Programmabegroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Flevoland.
Inleiding

Op 6 april 2018 ontvingen wij van de Veiligheidsregio Flevoland de Jaarstukken 2017
(hierna jaarstukken), de Ontwerp Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming
2019-2021 (hierna begroting). Het Veiligheidsbestuur heeft hiermee op 28 maart 2018
ingestemd. Overeenkomstig artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt de
Veiligheidsregio Flevoland de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze schriftelijk
kenbaar te maken
In de bijlage treft u de stukken en de samenvattingen aan. De belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van begroting 2018 zijn:
•
•

De bijdrage van de gemeente NOP wordt verhoogd door de volumegroei loon- en
prijsmutatie. Het geschatte percentage van loon- en prijsmutatie is 1.7%.
(perspectiefnota). De volumegroei van de bevolking is 0,86. (begroting).
De gemeentelijke bijdrage wordt omhoog bijgesteld. Deze bijdrage was voor de
begroting 2018 € 1.908.360 en deze wordt voor de begroting 2019 € 1.942.146

Daarnaast is het van belang om een drietal ontwikkelingen voor de komende jaren te
benoemden.
Verkenning fusie

Zoals u weet is een verkenning gestart voor een eventuele fusie met Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek. Op dit moment werken de beide veiligheidsregio's op bepaalde
vlakken samen. De financiële gevolgen van deze fusie zijn nog niet in kaart gebracht.
Daarnaast is nog niet inzichtelijk wat het financiële effect is wanneer niet tot een fusie
wordt overgegaan. Bestuurlijk draagvlak is van groot belang om dit proces goed te
doorlopen.

No. 18.0000260-2

Huisvesting

Om de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Flevoland voor de regionale
brandweerzorg goed uit te kunnen oefenen, heeft de brandweer Flevoland behoefte aan
huisvesting die passend is bij haar werkproces. De brandweerkorpsen opereren als één
regionaal brandweerkorps binnen de Veiligheidsregio. Brandweerzorg wordt dus niet
meer per gemeente geregeld, dit heeft geleid tot en andere manier van werken, met
andere behoeften van inzet van mens en materieel.
De verantwoordelijkheid voor huisvesting ligt echter nog steeds op lokaal niveau.
In de strategische huisvestingsvisie zijn drie varianten opgesteld, waarin de sturing op
het vastgoed beter in lijn wordt gebracht met de verantwoordelijkheden van de
Brandweer Flevoland. Voor de uitvoering van de strategische huisvestingsvisie worden op
dit moment project- en realisatiekosten gemaakt. Wat de financiële effecten op de
uiteindelijke keus zijn voor de Noordoostpolder, is in deze fase van het proces nog niet
duidelijk.
Gezamenlijke oefenfaciliteit

Binnen de veiligheidsregio bestaat de wens en noodzaak voor een centrale oefenfaciliteit
vakbekwaamheid voor het vakbekwaam blijven van het brandweerpersoneel. Aan dit
vraagstuk wordt projectmatig uitvoering gegeven. Dit project is onlangs gestart met een
haalbaarheidsonderzoek. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk
Argumenten

1.1

De jaarstukken geven een getrouw beeld weer van de resultaten over het
begrotingsjaar 2017
De jaarstukken beschrijven de operationele en financiële situatie van de
Veiligheidsregio Flevoland van het afgelopen jaar. Tevens is een verkorte versie
opgesteld waarin u deze resultaten op hoofdlijnen terugleest.

2.1

Op de indexeringen na, zijn er geen kostenverhogingen in de begroting.
Hiermee samenhangend is ook geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen

2.1

In de kadernota is gekozen om een uitgebreide risicoparagraaf toe te voegen.
Deze risico's hebben zich nog niet vertaald in een hogere gemeentelijke bijdrage
in de begroting, maar mogelijk vinden hierdoor wel begrotingswijzigingen voor
2019 plaats.

2.2

Meerjarenraming 2020-2022 laat geen ontwikkeling zien.
Dit is bijzonder, omdat wel een uitgebreide risicoparagraaf is opgenomen in de
kadernota. Op deze wijze wordt geen beeld geschetst van de verwachte financiële
ontwikkelingen in de toekomst.

Planning/uitvoering

Het college heeft namens de raad op 29 mei 2018 de voorgenomen zienswijze behandeld
en verstuurd aan het bestuur van de Veiligheidsregio. Deze zienswijze wordt definitief
wanneer deze door de raad op 9 juli 2018 wordt bekrachtigd.
De definitieve Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 wordt op 20
juni 2018 in het Veiligheidsbestuur behandeld.
De consequenties voor de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt in de gemeentelijke
Programmabegroting 2019-2022. De gemeentelijke bijdrage 2019 voor de gemeente
Noordoostpolder bedraagt € 1.942.146. In 2018 was dit € 1.908.360. Deze wijziging
wordt verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022.
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Bijlagen

Aanbiedingsbrief (Verseon nr. 565124)
Jaarstukken 2017 (Verseon nr. 565127 en 565128)
Ontwerp Program ma begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (Verseon nr.
565115 en 565107)

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff
Steller
: mevrouw A.I. Hageman-Bluemink; 06 13 34 40 07;
e.hageman@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018, no.
18.0000258,
gelet op artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling
BESLUIT:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Flevoland
Een zienswijze in te dienen op de ontwerp Program ma begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Flevoland
De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2018.
De griffier,
de voorzitter,

