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Geachte heer Weerwind,
Wij hebben kennisgenomen van uw jaarrekening 2019 en de ontwerp-begroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024.
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) wat de interne rust niet ten
goede gekomen is.
Uw jaarrekening geeft een duidelijk een duidelijk (financieel) beeld van 2019 en hebben wij ter
kennisgeving aangenomen. Ook het Regionaal Risicoprofiel 2020 en het beleidskader 2020-2021
waren helder en duidelijk. Het uitbreken van een virusinfectie werd eind vorig jaar als grootste risico
ingeschat. Op dit moment is compleet helder dat dat een reëele inschatting was.
Wij vinden een zienswijze noodzakelijk 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.
Het college heeft niet ingestemd met de kostenverdeelsleutel van het 1e wijzigingsbesluit GR VRF
2017 vanwege de strijdigheid met het algemeen belang. De verdeling van de kosten is voor 100%
gebaseerd op de gewijzigde kostenverdeelsleutel GR VRF 2017 waar de gemeenteraad niet mee
heeft ingestemd. U zult begrijpen dat pas als ingestemd wordt met de kostenverdeelsleutel kan
ingestemd worden met programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
(programmabegroting 2021).
Wij houden ons het recht voor om een uitspraak te verlangen van de geschillencommissie over de
kostenverdeelsleutel van het 1e wijzigingsbesluit GR VRF 2017. Artikel 25 GR VRF geeft aan dat
uiteindelijk (conform artikel 28 Wet Gemeenschappelijke Regeling -Wgr-) Gedeputeerde Staten van

GEMEENTEHUIS
CORRESPONDENTIE

Hamen Visserplein 1 | 8302 BW Emmetoond
Postbus 155

| 8300 AD Emmeloord

| T +31 {0)527 63 39 11
|

| www.noordoostpolder.nl

F+31 (0)527 61 70 20 | info@noordoostpolder.nl

♦

+

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 ontwerp-begroting 2021
en meerjarenraming 2022-2024.

Met vriendelijke groet,
j
Gemeenteraad,
de griffier,
de voorz tter,

