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Onderwerp
Begrotingswijzigingen VRF 2021 en 2022
Advies raadscommissie
Stemstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de begrotingswijzigingen Veiligheidsregio Flevoland 2021 en 2022
Doelstelling
Een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland
Inleiding
De vastgestelde programmabegrotingen van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) voor 2021 en 2022
zijn gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelsleutel met een ingroeiperiode van 5 jaar. NOP had met
deze nieuwe kostenverdeelsleutel en vervolgens de begrotingen VRF voor 2021 en 2022 niet
ingestemd. Om die reden hadden wij de gewijzigde (hogere) bijdrage aan de VRF aanvankelijk niet
verwerkt in onze eigen programmabegroting. Om formele redenen is dat alsnog gebeurd met
vaststelling van de 25e begrotingswijziging in de raad op 13 sep 2021.
Ondertussen had het college begin juli, na toestemming van de raad, ingestemd met de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRF. In deze gewijzigde GR is het ingroeipad van de nieuwe
kostenverdeelsleutel met ingang van 1-1-2021 verlengd van 5 naar 7 jaar. Hierdoor zijn ook de
gemeentelijke bijdragen veranderd en dient de VRF haar begrotingen voor 2021 en 2022 te wijzigen.
Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) legt het Algemeen Bestuur
VRF nu de voorgenomen begrotingswijzigingen voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad.
Beleidsreferentie
1. Nota verbonden partijen
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland
Argumenten
1.1 De begrotingswijzigingen zijn positief voor NOP
Vanwege de verlenging van het ingroeipad wordt de hogere bijdrage aan de VRF, die het gevolg is
van de nieuwe kostenverdeelsleutel, over een langere periode “uitgesmeerd”. Ten opzichte van de
huidige programmabegrotingen wordt de bijdrage van NOP voor 2021 en 2022 in totaal ongeveer €
137.000 lager (2021: € 48.655, 2022: € 88.349).
1.2 De begrotingswijzigingen zijn een logisch gevolg van eerdere besluitvorming
De begrotingswijzigingen volgen op de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRF
eerder dit jaar en zijn toen in het besluitvormingstraject al aangekondigd, inclusief het (positieve) effect
voor NOP. Uw raad verleende op 5 juli 2021 het college toestemming om met deze gewijzigde GR
VRF in te stemmen. In het verlengde hiervan is het nu logisch om in te stemmen met de
begrotingswijzigingen.
Kanttekeningen
Geen
Planning/uitvoering

Wij informeren de VRF over uw besluit. Vaststelling van de begrotingswijzigingen door het AB VRF is
gepland begin december. Het positieve resultaat voor NOP, als gevolg van de lagere bijdrage aan de
VRF over 2021, betrekken wij bij de jaarrekening. Onze programmabegroting 2022 wijzigt niet. Bij de
totstandkoming hiervan was al duidelijk dat de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel van 5 naar
7 jaar verlengd zou worden. Onze bijdrage aan de VRF hadden wij daarom in de begroting 2022 al
hierop aangepast.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021, no. 21.0005452;
gelet op artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
BESLUIT:

1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen Veiligheidsregio Flevoland 2021 en 2022.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 november 2021.
De griffier,
de voorzitter,

