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Voorgesteld besluit 
 

1. Kennisnemen van het 1
e
 wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio Flevoland 2017 van het 

Algemeen Bestuur en niet instemmen vanwege strijd met het algemeen belang; 
2. De gemeenteraad informeren. 

 
Portefeuille: dhr. Westmaas 
 
Onderwerp: 1e Wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio Flevoland 2017 Algemeen Bestuur 
 

Inleiding 

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland vindt een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Flevoland (GR VRF) wenselijk en vraagt om instemming van de raad en 
college van de 6 deelnemende gemeenten. 

Volgens het Algemeen Bestuur is de nieuwe kostenverdeelsleutel beter uitlegbaar en transparanter. 
De kostenverdeelsleutel wordt volgens het besluit gebaseerd op de maatstaven van het 
gemeentefondsmodel (‘Berenschotmodel’). Om de verdeelsleutel te wijzigen is een wijziging van 
artikel 19 GR VRF 2017 noodzakelijk. 

Doel 

Voor een redelijke en billijke bijdrage een doelmatig en doeltreffend functionerende Veiligheidsregio 
Flevoland. 

Argumenten 

1.1 Landelijke gebieden moeten onevenredig veel bijdragen ten opzichte van stedelijke gebieden 

Flevoland heeft zo zijn eigen specifieke unieke kenmerken. De vertaling van het ‘Berenschot-model’ 
naar maatwerk voor Flevoland zorgt voor een verkeerde inschatting van algemene uitkering naar 
oppervlakte, inwoners en andere maatstaven wanneer deze in een verhouding worden gebracht van 
de Flevolandse gemeenten. Voor het landelijke beeld zou de aangevoerde argumentatie grosso modo 
kunnen werken, maar voor individuele gemeenten kan dat anders liggen. Een simpele verdeling op 
basis van de algemene uitkering binnen Flevoland gaat mank. De Veiligheidszorg is voor de sterk 
verstedelijkte gemeenten als Lelystad en Almere een fundamenteel andere dan die voor 
Noordoostpolder als grootste rurale gemeente van Flevoland en op twee na grootste van Nederland. 
Het proces en de procedure tot dit wijzigingsbesluit zijn dus genomen op basis van verkeerde 
uitgangspunten.  

1.2 Gemeente kan het geld binnen haar begroting maar één keer uitgeven en zal moeten schrappen 
in eigen voorzieningen 



Het algemeen belang is in het geding. De gemeente zal binnen haar begroting ruimte moeten vinden 
voor extra ruimte voor de GR VRF. Oftewel wij moeten hierdoor in onze eigen voorzieningen gaan 
schrappen. 

1.3 Andere vormen van zelfredzaamheid dan in de stedelijke kernen 

Wij hebben naast veel vrijwilligers in de veiligheidszorg in de dorpen ook een groot vrijwillig 
brandweerkorps, hetgeen een andere kostenstructuur met zich meebrengt dan de professionele 
veiligheidszorg en brandweer in stedelijke gebieden. 

1.4 Het is een onredelijk ‘ingroei-model’ 

In relatief korte tijd (5 jaar) wordt toegewerkt naar een nieuw financieel model, terwijl de 
herverdelingseffecten van het Gemeentefonds over een paar jaar pas bekend zijn en de gevolgen 
hiervan pas jaren later goed zichtbaar worden.  

Kanttekeningen 

1.1 Mogelijk komt er nog in het najaar een uitspraak van de geschillencommissie 
 
Mocht een geschil ontstaan dan kan dit voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Het College 
van Burgemeester en wethouders stelt voor onze niet instemming als een geschil te beschouwen. 
Artikel 25 GR VRF geeft aan dat uiteindelijk (conform artikel 28 Wet Gemeenschappelijke Regeling –
Wgr-) Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland kunnen bepalen welke verdelingsmaatstaf 
reëel is voor de deelnemende gemeenten aan de GR VRF 2017. 
Tot een –bindende- uitspraak kan er dan ook niet ingestemd worden met een ontwerpbegroting 2021 
en meerjarenraming 2022-2024. 

Uitvoering 

Dit besluit wordt per brief verzonden aan het dagelijks bestuur van de GR VRF 2017.  

Bijlagen 

 Brief 1
ste

 wijzigingsbesluit GR VRF 2017 

 1
ste

 Wijzigingsbesluit GR VRF 2017 

 Conceptbrief College GR VRF 2017 

 Schema Financiële Consequenties Bijdrage Gemeente Noordoostpolder artikel 19 lid 2 GR 
VRF 2017 
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