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Wij hebben kennisgenomen van uw 1
Veiligheidsregio Flevoland 2017.

wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling

Het College van Burgemeester en wethouders bijeen op 21 april jl. heeft besloten vanwege strijd met
algemeen belang om niet in te stemmen met het 1e wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio Flevoland
2017 van het Algemeen Bestuur.
De kostenverdeelsleutel wordt volgens het besluit gebaseerd op de maatstaven van het
gemeentefondsmodel (‘Berenschotmodel’). Dit model is echter niet zo maar toepasbaar in de unieke
Flevolandse omgeving en zorgt voor onevenredig zware belasting van landelijke gebieden ten
opzichte van stedelijke gebieden. De uitkomst van de analyse van de Flevolandse situatie is
aanleiding om de nieuwe kostenverdeelsleutel als onrechtvaardig te duiden. Zo is bijvoorbeeld onze
brandweerzorg wezenlijk anders ingericht (met vrijwilligers) dan in stedelijk gebied.
Aanvullend stellen wij vast dat in een relatief korte tijd (5 jaar) wordt toegewerkt naar een nieuw
financieel kostenverdelingsmodel met een substantiële financiele impact. Dat terwijl de
herverdelingseffecten van de aanstande herziening van de algemene uitkering per 2022 nog niet eens
bekend zijn. Bij de vorige herziening van de algemene uitkering hebben de gemeenten in rurale
gebieden een verhoging gekregen van hun algemene uitkering en de stedelijke gemeenten hadden
een nadelige bijstelling. De eerste uitkomsten van de oorspronkelijk geplande herziening van de
algemene uitkering per 2021 lieten zien dat het effect van de nieuwe herziening is dat de effecten van
de vorige herziening wordt teruggedraaid.

Wij houden ons het recht voor om een uitspraak te verlangen van de geschillencommissie over de
e
kostenverdeelsleutel van het 1 wijzigingsbesluit GR VRF 2017. 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.
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