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Veiligheidsregio Flevoland 

Postbus 501, 8200 AM  Lelystad 
Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad 

Aan de colleges van burgemeester en wethouders in Flevoland 

Ons kenmerk : VRFL-223-1391 
Inlichtingen bij : Dhr. H. Vloet 
Lelystad : 31 maart 2020 

Betreft: Aanbieding ontwerp Programmabegroting 2021, Regionaal Risicoprofiel 2020, 

 Beleidskader 2020-2021 en de Jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Flevoland 

Geacht college, 

Het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland biedt u, met deze brief, de navolgende stukken aan: 
- Ontwerp Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; 
- Regionaal risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vecht en Flevoland; 
- Beleidskaders 2020-2021; 
- Jaarstukken 2019 (inclusief controleverklaring). 

Hieronder wordt beschreven wat het doel is van de aanbieding van de specifieke stukken. 

1. Ontwerp Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024
De ontwerp Programmabegroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024, is door het

algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland op 25 maart 2020 voorlopig vastgesteld. Uw
gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze aan te leveren. U wordt daarom
verzocht de Ontwerp Programmabegroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024, door

te leiden naar uw gemeenteraad, met het verzoek om zijn zienswijze vóór 3 juni a.s. aan te
leveren.

2. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland
De besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben op 25 maart
2020 het Regionaal Risicoprofiel 2020 (RRP), als bedoeld in artikel 15 van de Wet
veiligheidsregio’s, voorlopig vastgesteld. In dit plan zijn de risicovolle situaties beschreven die

in onze regio’s tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de soorten branden, rampen en crises die zich in onze veiligheidsregio kunnen
voordoen. Hiervan wordt een inschatting gemaakt over de waarschijnlijkheid en impact van
deze risico’s. Een gezamenlijk RRP voor de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland,
past in de steeds verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de beide regio’s.

Het RRP wordt definitief vastgesteld: 

 Nadat de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten ontvangen zijn.
Waarbij de gemeenteraden tevens worden verzocht om hun wensen kenbaar te maken over
in het Regionaal Beleidsplan (zie ook punt 3) op te nemen beleid (artikel 15 onder 3);

 Nadat politie, justitie, waterschappen en andere door de minister aangewezen
functionarissen hun zienswijze hebben weergegeven (artikel 15 onder 4).

Het RRP vormt tevens de basis voor een, eveneens gezamenlijk, op te stellen Regionaal 
Beleidsplan voor de beide regio’s. In dit beleidsplan worden de wensen meegenomen die door 
de gemeenteraden bij het aanleveren van zienswijzen op het RRP, zijn aangegeven. 
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Wij verzoeken u het Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en 

Flevoland door te zenden aan uw gemeenteraad, met het verzoek om zijn zienswijze vóór 3 

juni a.s. aan te leveren en tevens de wensen kenbaar te maken ten aanzien van het in het 
Regionaal beleidsplan op te nemen beleid (zie ook punt 3).  

Wij zijn bereid om vanuit de veiligheidsregio een toelichting te geven op dit plan. Gezien de 
huidige omstandigheden waarin het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, zoeken wij 
naar innovatieve mogelijkheden om toch het gesprek aan te gaan met de raden. Hierover zult u 

binnenkort geïnformeerd worden. Mocht de gemeenteraad zelf ideeën hebben over de wijze 
waarop dit plan toegelicht kan worden, vernemen wij die graag.  

3. Beleidskaders 2020-2021
In het kader van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en
Flevoland wordt een gezamenlijk Regionaal Beleidsplan 2021-2024 ontwikkeld. Dit nog op te

stellen beleidsplan wordt, na voorlopige vaststelling door het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Flevoland (naar verwachting vóór zomer 2020), verzonden aan de gemeenteraden. De
gemeenteraden worden dan in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen hierop kenbaar te
maken.
Vooruitlopend op het bovengenoemde Regionaal Beleidsplan 2021-2024, zijn de beleidskaders

2020-2021 opgesteld om als basis te kunnen dienen voor de Ontwerp Programmabegroting
2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024). De beleidskaders 2020-2021 vormen de kern

voor de beleidsrichting in het huidige en komende jaar. De resultaten van ‘Doorontwikkeling
Veiligheidsregio Flevoland’ zijn vanzelfsprekend de belangrijkste pijler van de beleidskaders
2020-2021. De inhoud van de beleidskaders wordt daarnaast meegenomen in het opstellen van
het Regionaal Beleidsplan 2021-2024. Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland heeft
op 25 maart 2020 de Beleidskaders 2020-2021 vastgesteld. U wordt verzocht de Beleidskaders
2020-2021 ter informatie toe te zenden aan uw gemeenteraad.

4. Jaarstukken 2019
De Jaarstukken 2019, inclusief de controleverklaring, zijn op 25 maart 2020 in het algemeen
bestuur Veiligheidsregio Flevoland vastgesteld. De jaarstukken laten een voordelig resultaat
zien van € 39.082,-. Het algemeen bestuur heeft besloten dit resultaat te doteren aan de
algemene reserve ter dekking van toekomstige risico’s. U wordt verzocht de Jaarstukken 2019,
ter informatie, door te leiden aan uw gemeenteraad. De jaarstukken 2019 worden tevens vóór

15 juli a.s. verzonden aan Gedeputeerde Staten.

5. Tot slot

Vooralsnog willen wij vragen om de zienswijzen vóór 3 juni a.s. aan te leveren. Echter, ook uw
gemeente heeft te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit kan mogelijk gevolgen
hebben voor de behandeling en de termijnen waarvoor aan uw gemeenteraad gevraagd wordt
zijn zienswijzen aan te leveren betreffende de:

 Ontwerp Programmabegroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024;
 Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vecht en Flevoland.

Een uitloop van de termijnen heeft gevolgen voor de opvolgende (wettelijke) termijnen. Wij 
verzoeken uw gemeenteraad om ons via secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl te 
laten weten op welke termijn hij verwacht zijn zienswijzen te zullen aanleveren. 

De zienswijzen aangaande de Ontwerp Programmabegroting 2021 en het Regionaal 

Risicoprofiel 2020 kan uw gemeenteraad verzenden aan het algemeen bestuur van 
Veiligheidsregio Flevoland, t.a.v. secretariaat Veiligheidsregio Flevoland, Postbus 501, 8200 AM 
Lelystad. Of deze kan per mail verzonden worden naar 
secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl. 

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Flevoland, 

F.M. Weerwind C. Verdam 
Voorzitter secretaris 

mailto:secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl
mailto:secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl


 

 

3 

 

 

Bijlagen: 

1. Ontwerp Programmabegroting 2021 & meerjarenraming 2022-2024 Veiligheidsregio Flevoland 
2.1.Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland 
2.2.Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland BIJLAGEN 
3. Beleidskader 2020-2021, organisatiekracht en verbinding 
4. Jaarstukken 2019, inclusief controleverklaring (versie was getekend) 
5. Besluit algemeen bestuur jaarstukken 2019 (was getekend) 


