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Emmeloord, 27 april 2021.
Onderwerp
Jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022 Veiligheidsregio Flevoland
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Flevoland;
2. Niet in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2022 Veiligheidsregio Flevoland;
3.In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2022 Veiligheidsregio
Flevoland;
4.De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Doelstelling
Een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland.
Inleiding
In haar vergadering van 31 maart 2021 heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland de
jaarrekening 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022 vastgesteld. Conform artikel 35 van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) legt de Veiligheidsregio Flevoland nu de ontwerp
programmabegroting 2022 voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad. De jaarrekening 2020
Veiligheidsregio Flevoland wordt ter kennisneming aan de raad aangeboden.
Beleidsreferentie
1. Nota verbonden partijen
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland
Argumenten
1.1 De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant
De jaarrekening geeft een duidelijk (financieel) beeld van 2020. Er is sprake van een positief resultaat.
2.1 De ontwerpprogrammabegroting is gebaseerd op de kostenverdeelsleutel waarmee
Noordoostpolder niet ingestemd heeft
Het college heeft in 2020 niet ingestemd met de (nieuwe) kostenverdeelsleutel van het 1e
wijzigingsbesluit GR VRF 2017. Momenteel bereidt de VRF besluitvorming voor om te komen tot een
verlenging van de ingroeiperiode van de nieuwe kostenverdeelsleutel van 5 naar 7 jaar. De
voorliggende ontwerpprogrammabegroting is echter gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelsleutel
met een ingroeiperiode van 5 jaar. Om die reden kan nu niet worden ingestemd met de
ontwerpprogrammabegroting 2022. De gemeenteraad heeft vorig jaar daarom ook niet ingestemd met
de programmabegroting 2021.
3.1 De zienswijze herhaalt het standpunt van Noordoostpolder
Vorig jaar heeft Noordoostpolder in haar zienswijze duidelijk gemaakt niet in te kunnen stemmen met
de programmabegroting vanwege de kostenverdeelsleutel. Omdat op dit moment de
kostenverdeelsleutel noch de ingroeiperiode onveranderd is, kan opnieuw niet ingestemd worden met
de programmabegroting. Het is van belang dit standpunt van Noordoostpolder te herhalen.

Kanttekeningen
2.1 De begroting kan nog gewijzigd worden als gevolg van verlenging van de ingroeiperiode van de
nieuwe kostenverdeelsleutel
In de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2020 heeft de burgemeester aangegeven dat
Noordoostpolder wel in gesprek wilde gaan om te onderzoeken of er een andere uitwerking mogelijk is
voor de ingroeiperiode van de nieuwe kostenverdeelsleutel. Dat gesprek heeft plaatsgevonden en
geresulteerd in een verkenning van de mogelijkheden om de ingroeiperiode te verlengen.
Tegelijkertijd liep het geschil dat gemeente Zeewolde had aangespannen tegen de VRF. Op 6 april
2021 heeft de geschillencommissie haar advies uitgebracht aan het algemeen bestuur VRF. Daarop
heeft het algemeen bestuur VRF op 8 april 2021 een richtinggevend besluit genomen dat ziet op
verlenging van de ingroeiperiode van de nieuwe kostenverdeelsleutel van 5 naar 7 jaar. Hiervoor is
een wijziging van de GR VRF (2e wijziging) nodig. De besluitvorming hiervoor wordt nu voorbereid.
Als besloten wordt tot aanpassing van de GR VRF en daarmee tot verlenging van de ingroeiperiode
van de nieuwe kostenverdeelsleutel, volgen begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022. Hier kan dan
alsnog mee ingestemd worden
Planning/uitvoering
Vaststelling van de programmabegroting 2022 door het AB VRF is gepland in de vergadering van eind
juni. De ingediende zienswijzen worden hierbij betrokken. Daarnaast vindt in de komende maanden
besluitvorming plaats over achtereenvolgens de 2e wijziging GR VRF en de begrotingswijzigingen
2021 en 2022. De raad wordt conform wettelijke/reguliere afspraken hierbij betrokken.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRF
2. Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2022 VRF
3. Jaarrekening 2020 VRF
4. Ontwerp programmabegroting 2022 VRF
5. Concept zienswijze aan de VRF
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 april 2021, no. 21.0001203;
gelet op artikel 34 en 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen
BESLUIT:

1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Flevoland;
2.Niet in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2022 Veiligheidsregio Flevoland;
3.ln te stemmen met de zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2022 Veiligheidsregio
Flevoland;
4.De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Aldus besloten in de openbare vergadering

