
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 11 februari 2020.

Onderwerp
Zienswijze GR en begroting VRF

Advies raadscommissie
[...]

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De raad:

1. Neemt kennis van het eindrapport van de Taskforce Financiën ‘Dóórontwikkeling 
Veiligheidsregio Flevoland’;

2. Neemt kennis van de begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Flevoland;
3. Stemt niet in met de voorgestelde aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Flevoland 2017 die een wijziging van de kostenverdeling inhoudt;
4. Stemt in met de 13e wijziging van de programmabegroting 2020 van gemeente 

Noordoostpolder;
5. Neemt kennis van het dekkingsplan van de veiligheidsregio Flevoland en dient hier geen 

zienswijze op in;
6. Brengt de veiligheidsregio middels bijgevoegde brief op de hoogte van de onderstaande 

zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder.

Inleiding/aanleiding
De wijziging op de begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet bij Gedeputeerde Staten Provincie 
Flevoland ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten 
de begrotingswijziging ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om 
hun zienswijze naar voren te brengen.

Verder liggen het nieuwe dekkingsplan en een voorgestelde nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Flevoland 2017 ter beoordeling voor. In het najaar van 2019 is aan de gemeenteraad 
toegezegd dat het dekkingsplan aan de gemeenteraad wordt aangeboden zodat de raad een 
zienswijze in kan dienen. Het dekkingsplan is nu gereed.
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Doelstelling
Het geven van een zienswijze op de voorliggende begrotingswijziging 2020 van de GR 
Veiligheidsregio Flevoland (VRF), het nieuwe dekkingsplan en het eindrapport van de Taskforce 
Financiën ‘Dóórontwikkeling VeiligheidsRegio Flevoland’ en het daaruit voortvloeiende voorstel de 
‘Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Flevoland 2017’ te wijzigen, door een zienswijze in te 
dienen

Argumenten
1.1 Het eindrapport van de Taskforce Financiën ‘Dóórontwikkeling VeiligheidsRegio Flevoland’ heeft 
als doel inzicht te geven plan naar een duurzaam inzetbare Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio zet belangrijke stappen 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. Het dekkingsplan leidt er toe dat de gemeente Noordoostpolder de huisvestingopgaven 
kan effectueren. De maatregelen uit het dekkingsplan worden, eventueel met herziening, 
gecontinueerd of uitgevoerd. Verantwoording van de uitgaven van de GR VRF gebeurt via de 
jaarrekening van GR VRF. Hoe de voortgang van de kwaliteitsverhoging zich verder ontwikkelt, zal 
nauwlettend worden gevolgd. De verwachting is dat hierover wordt verantwoord in het jaarverslag 
2020.

2.1 De begroting van de Veiligheidsregio moet worden aangepast om alle taken te kunnen uitvoeren 
die bij de Veiligheidsregio zijn belegd
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) stuurt een GR de 
conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze 
hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de 
deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst 
twee weken na de ter inzagelegging.

3.1 De basis voor het aanpassen van de ‘Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Flevoland 
2017’ en hieruit voortvloeiend de kostenverdeling, is onvolkomen
De nieuwe kostenverdeling legt een onevenredig en onevenwichtig extra aandeel in de kosten bij de 
gemeente Noordoostpolder. Tegelijkertijd wordt beseft dat een wijziging van de kostenverdeelsleutel 
nodig is, omdat de huidige verdeling voornamelijk nog is gefixeerd op historische inbreng. Om tot een 
weloverwogen kostenverdeling te komen dient eerst een goede basis aanwezig te zijn waaruit blijkt 
dat de bedrijfsvoering, de exploitatiebegroting en de financiële positie duurzaam geborgd zijn. Een 
adequate meerjarenbegroting inclusief kwaliteitstoename vormt de basis voor een gesprek met de 
Veiligheidsregio hierover om daarmee voor de korte en langere termijn voor alle gemeenten een 
goede basis te krijgen voor de financiële effecten naar de gemeenten.

4.1 De bijdrage aan de gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland wordt verhoogd en 
daarmee het financiële aandeel van gemeente Noordoostpolder voor haar begroting
Het aanpassen van de begroting van gemeente Noordoostpolder is op grond van de Gemeentewet, 
artikel 189 en 192, een bevoegdheid van de gemeenteraad.

5.1 Een nieuw dekkingsplan dient op een zo kort mogelijke termijn te worden vastgesteld
Om te bepalen of er sprake is van een juiste verdeling van materiaal, materieel en personeel, stelt de 
veiligheidsregio iedere vier jaren een dekkingsplan op. Dit dekkingsplan is eind december 2019 
opgeleverd en vastgesteld door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland.

6.1 Gemeente Noordoostpolder is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Flevoland en heeft daarmee de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op (voorgenomen) besluiten van 
de gemeenschappelijke regeling
Op grond 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid 
zienswijzen kenbaar te maken op (voorgenomen) besluiten van de gemeenschappelijke regeling.



Kanttekeningen
1.1 Focus op kerntaken blijft noodzakelijk
Het dekkingsplan is noodzakelijk om brandweerzorg op orde te houden. Met waardering nemen wij 
kennis van het dekkingsplan en uitbreiding van het potentieel (redvoertuig). Wel vragen we aandacht 
voor focus op de kerntaken, met daarbij de noodzakelijke extra aandacht voor preventie in die 
gebieden, die niet binnen de norm kunnen worden bereikt. In de zienswijze nemen we dan ook het 
verzoek op om in de Veiligheidsregio Flevoland voorrang te verlenen aan het uitwerken van de 
preventieve maatregelen.

3.1 Voor een herziening van ‘Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Flevoland 2017’ is geen 
logisch volgordelijk proces en ook geen logische proceduregang gevolgd.
Om tot een gefundeerde argumentatie te komen voor een herziening van ‘Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017’ dient alsnog een logisch volgordelijk proces en ook een 
logische proceduregang gevolgd te worden om tot een herzien voorstel te komen.

5.1 Toezegging aan uw gemeenteraad
Aan uw gemeenteraad is toegezegd dat voor u de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in 
te dienen op het concept-dekkingsplan. Met vaststelling door het algemeen bestuur veiligheidsregio 
eind 2019, is hier aan voorbij gegaan. Het dekkingsplan levert geen negatieve wijzigingen op voor wat 
betreft de bezetting, materieel en materiaal in de Noordoostpolder.

Bijlagen
- Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Flevoland 2017
- 13e wijziging van de programmabegroting 2020
- Dekkingsplan
- Brief zienswijze (conceptbrief)

Planning/Uitvoering
1. De voorlopige zienswijze en het collegevoorstel zijn in de week voorafgaand van de 

collegebehandeling aan de gemeenschappelijke regeling VRF verzonden, conform de 
behandeling van dit onderwerp in de commissie BFE van 10 februari 2020.

2. Na de vaststelling in uw gemeenteraad wordt de zienswijze formeel toegezonden aan het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRF. Daarna kan het dagelijks bestuur 
zich buigen over de zienswijzen om deze vervolgens voor te leggen aan het algemeen 
bestuur, als daar behoefte en noodzaak toe is volgend op de eerder toegezonden nog niet 
formele zienswijze.



Het college van burgemeester en wethouders,

Portefeuillehouder : Joh. C. Westmaas
Steller : de heer R. Tromp, 0653709743, rolie.tromp@noordoostpolder.nl
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gemeente

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op artikel artikel 35 Wet gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

18 februari 2020, no. 20.0000185;

(WGR)

1. Neemt kennis van het eindrapport van de Taskforce Financiën ‘Dóórontwikkeling 
Veiligheidsregio Flevoland’;

2. Neemt kennis van de begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Flevoland;
3. Stemt niet in met de voorgestelde aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Flevoland 2017 die een wijziging van de kostenverdeling inhoudt;
4. Stemt in met de 13e wijziging van de programmabegroting 2020 van gemeente 

Noordoostpolder;
5. Neemt kennis van het dekkingsplan van de veiligheidsregio Flevoland en dient hier geen 

zienswijze op in;
6. Brengt de veiligheidsregio middels bijgevoegde brief op de hoogte van de onderstaande 

zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 24 februari 2020.

De griffier, de voorzitter,



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2020 No. 20.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2020 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

13e wijziging van de programmabegroting 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade
ring van 24 februari 2020.
De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op 2 maart 2020

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2020 No. 20.0000

PROGRAMMA
Nr. Omschrijving

VERHOGING VERLAGING NIEUWE
RAMING

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het

raadsvoorstel inzake dóórontwikkeling 
Veiligheidsregio Flevoland

LASTEN

Overhead, reserves en resultaat 

Fysieke leefomgeving

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves 

TOTAAL

130.596

130.596

130.596

130.596

130.596

130.596

17.835.643

46.831.828


