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Geacht bestuur,

Eind januari stuurde u ons het eindrapport van de Taskforce Financiën 'Dóórontwikkeling 
Veiligheidsregio Flevoland'. En ook de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging en 
wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017'. In deze 
brief leest u onze zienswijze daarop.

Wij zijn positief over de toename van de kwaliteit
De gemeenteraad geeft hierbij zijn positieve zienswijze over de toename van de kwaliteit 
en de financiële effecten hiervan in de begroting 2020 en volgende begrotingen. We zien 
dat belangrijke stappen worden gezet in de toename van de capaciteit van de brandweer 
overdag, de opleiding en werving van vrijwilligers en de aanschaf van een hoogwerker 
voor Noordelijk Flevoland. We zijn positief over deze ontwikkelingen. Ook stellen we 
positief vast dat het dekkingsplan ertoe leidt dat de gemeente Noordoostpolder de 
huisvestingopgaven kan effectueren.

Houdt u ons op de hoogte van de voortgang?
Wij blijven graag op de hoogte van de voortgang van de kwaliteitsverhoging. Dat past bij 
onze rol als gemeenteraad. Wij blijven daarom graag door u geïnformeerd. Bijvoorbeeld 
bij het aanbieden van het jaarverslag 2020.

Wij wijzen het huidige voorstel over de kostenverdeelsleutel af
De gemeenteraad van Noordoostpolder vindt dat de nieuwe kostenverdeling een 
onevenredig en onevenwichtig extra aandeel in de kosten bij gemeente Noordoostpolder 
legt.
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Wij gaan graag in gesprek over een goede kostenverdeling
Een wijziging van de kostenverdeelsleutel is nodig, omdat de huidige verdeling nog 
gefixeerd is op historische inbreng. Dat begrijpen wij. Daarom gaan wij graag met u in 
gesprek over een kostenverdeling waar we wel mee in kunnen stemmen. Een adequate 
meerjarenbegroting inclusief kwaliteitstoename vormt voor ons de basis voor dat 
gesprek. We beogen in het vervolgproces een unaniem draagvlak bij alle gemeenten in 
Flevoland.

Graag geven wij onze wensen mee voor het beleidsplan en het risicoprofiel
We juichen het toe dat, na lange tijd, de actualisatie van het risicoprofiel en het 
beleidsplan wordt opgepakt. We gaan graag met u in overleg om onze wensen aan u mee 
te geven. Dat doen wij aan het begin van het proces en voorafgaand aan het opstellen 
van (het ontwerp van) deze documenten. Want we vinden het belangrijk dat de juiste 
volgordelijke stappen in het opstel- en besluitvormingsproces worden gevolgd.

We wensen u succes met het uitvoeren van de plannen om de kwaliteit te verhogen. Wij 
verwachten dat uw plannen een toekomstbestendige organisatie tot resultaat hebben.

Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.


