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Geacht bestuur,

In de afgelopen periode heeft u de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek opgesteld. U heeft gemeente tot 1 
november 2019 in de gelegenheid gesteld te reageren. De behandeling van de 
samenwerkingsovereenkomst kon niet eerder dan op 11 november 2019 in de 
gemeenteraad van Noordoostpolder plaatsvinden. U ontvangt daarom deze brief na 1 
november. We vragen u de zienswijze toch te behandelen in het algemeen bestuur van 4 
december aanstaande.
Met belangstelling hebben we de samenwerkingsovereenkomst gelezen. In deze brief 
leest u onze zienswijze.

Wij zien verschillende voordelen van deze samenwerkingsoverkomst
Zo geeft de samenwerkingsovereenkomst voldoende juridisch fundament om 
onderdelen van de organisaties te integreren. Daarnaast is het (financieel) voordeel van 
samenwerking 'minder meerkosten'.

We missen de spreiding van regionale activiteiten als doel in de 
samenwerkingsovereenkomst
Spreiding kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering en aan het verlagen van de kosten 
voor de bedrijfsvoering.

We vinden een goed evenwicht tussen bestuur en directie belangrijk
De inrichting van de stuurgroep volstaat daarom, in onze ogen, met de bestuurders, 
ondersteunt door één adviseur vanuit de directie.

We missen een actueel risicoprofiel en beleidsplan
Een actueel risicoprofiel en beleidsplan zijn belangrijke instrumenten voor een 
Veiligheidsregio en belanghebbenden. Flet huidige plan en risicoprofiel is 
die reden vragen we u deze documenten ons in het eerste kwartaal van 
bieden.
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We vinden het belangrijk om de samenwerking flexibel vorm te geven
De ministerraad heeft een landelijke evaluatiecommissie ingesteld die de wet 
Veiligheidsregio's en de vormgeving van het stelsel evalueert, waaronder de omvang, 
taakvelden en inrichting van veiligheidsregio's. We vragen u de samenwerking flexibel 
vorm te geven, zodat de uitkomsten van deze landelijke commissie kunnen worden 
betrokken bij de samenwerking.

We missen informatie over de kwaliteitstoename en afname van kwetsbaarheid
De samenwerkingsovereenkomst verwijst naar de onderliggende business case. Deze 
business case gaat uitgebreid in op het kostenaspect. We missen informatie over de 
kwaliteitstoename en afname van kwetsbaarheid. Graag ontvangen we hierover een 
aanvullende toelichting, zodat we als gemeenteraad de komende jaren deze onderwerpen 
kunnen volgen.

De overeenkomst volstaat
De inhoud en uitwerking van de overeenkomst volstaat ten aanzien van de 
samenwerking tussen de veiligheidsregio's. Verdere uitbreiding is niet noodzakelijk.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Rolie Tromp, strategische beleidsadviseur veiligheid 
van Gemeente Noordoostpolder. Telefoonnummer 0527-633911.

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad,

de griffier, de voorzitter,


