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Onderwerp
Jaarrekening 2019 en Ontwerp-Begroting 2021 Veiligheidsregio Flevoland

Advies raadscommissie
De fractie van SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie.
De overige fracties adviseren positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019;
2. Instemmen met het risico-profiel en de beleidskaders 2020-2021;
3. Instemmen met de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 en meerjarenraming 

2022-2024 (programmabegroting 2021);
4. Niet instemmen met de programmabegroting 2021;
5. De Veiligheidsregio Flevoland op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad 

van de gemeente Noordoostpolder.

Doelstelling
Een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland.

Inleiding
De Veiligheidsregio Flevoland heeft roerige (bedrijfsvoerings)tijden achter de rug. Nog steeds dient de 
Veiligheidsregio Flevoland ‘in control’ te komen. Hiervoor is noodzakelijk dat de basis op orde komt en 
hieraan is de laatste jaren hard gewerkt.
Naast de opzet van een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland is er ook 
toegewerkt naar een andere kostenverdelingsstructuur binnen de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Flevoland 2017 (GR VRF).

Argumenten
1.1 De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant
De jaarrekening is bijgevoegd en geeft een duidelijk (financieel) beeld van 2019.

2.1 Het geeft een duidelijke indicatie van waar de risico’s liggen
Het uitbreken van een virusinfectie werd eind vorig jaar als grootste risico ingeschat. Op dit moment is 
compleet helder dat dat een reële inschatting was.

3.1 Een zienswijze noodzakelijk is voor een organisatie die nog niet 'in control’ is
Stappen worden gezet om te komen tot een nog hoger kwaliteitsniveau van de dienstverlening en een 
betere bedrijfsvoering. Toch was weer een -forse- tussentijdse begrotingswijziging noodzakelijk in 
2019.

4.1 College heeft niet ingestemd met de kostenverdeelsleutel van het 1e wijzigingsbesluit GR VRF 
2017
De verdeling van de kosten is voor 100% gebaseerd op de gewijzigde kostenverdeelsleutel GR VRF 
2017 waartoe ons College van Burgemeester en wethouders niet heeft besloten. Pas als ingestemd 
wordt met de kostenverdeelsleutel kan ingestemd worden met programmabegroting 2021 en 
meerjarenbegroting 2022-2024 (programmabegroting 2021).

Kanttekeningen
4.1 Mogelijk komt er nog in het najaar een uitspraak van de geschillencommissie



Hangende dit geschil kan er wat ons betreft dan ook niet ingestemd worden met een ontwerp
begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Planning/uitvoering
De brief met zienswijze wordt verzonden naar het bestuur van de Veiligheidsregio (zie bijlage). De 
begroting kan pas definitief vastgesteld worden na duidelijke uitkomst van het geschil.

Bijlagen
• Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2019 en Ontwerp Programmabegroting 2021
• Jaarstukken 2019
• Beleidskaders 2020-2021
• Regionaal Risico-Profiel 2020-2021
• Regionaal Risico Profiel bijlagen 2020-2021
• Ontwerp Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024
• Brief Zienswijze Jaarrekening 2019 en Ontwerp Programmabegroting 2021
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020, no. 20.0000677;

gelet op artikel 30 en 34 Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019;
2. In te stemmen met de risico-profiel en beleidskaders 2020-2021;
3. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2024 (programmabegroting 2021);
4. Niet in te stemmen met de programmabegroting 2021;
5. De Veiligheidsregio Flevoland op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad 

van de gemeente Noordoostpolder.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 mei 2020.
De griffier, de voorzitter,

\J


