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  Veiligheidsregio Flevoland 
                                                                                                                    

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland heeft op 30 juni 2021 ingestemd met de 
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 Veiligheidsregio Flevoland. 
De Ontwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 Veiligheidsregio Flevoland 
was reeds vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 31 maart 2021 en is begin 
april 2021 verzonden naar de gemeenteraden om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze 
aan te leveren.  
 
Vijf van de zes gemeenten hebben ingestemd met de voorgestelde begroting. De gemeente 
Noordoostpolder heeft aangegeven niet akkoord te zijn met de gehanteerde verdeelsleutel en het 
ingroeipad voor de wijziging van de gemeentelijke bijdragen, omdat deze nog gebaseerd is op een 
periode van vijf jaar. De Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 
Veiligheidsregio Flevoland zijn opgesteld op basis van de verdeelsleutel zoals vastgelegd in de 
huidige gemeenschappelijke regeling.  
 
Op dit moment is nog een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 
behandeling, waarmee het ingroeipad van vijf naar zeven jaar voor de nadeelgemeenten 
geeffectueerd wordt. Hier bent u – of wordt u- door uw college van burgemeester en wethouders 
over geïnformeerd. Op moment van schrijven heeft een meerderheid van de colleges, met 
toestemming van hun raad, reeds ingestemd met de voorgestelde wijziging. In navolging hiervan 
volgt de bijbehorende begrotingswijziging en wordt deze opnieuw voor een zienswijze aan de 
gemeenteraden voorgelegd. 
 
Op basis van de reglementaire stemverhoudingen heeft het bestuur besloten om de 
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 definitief vast te stellen.  
De Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 Veiligheidsregio Flevoland en de 
samenvatting van de zienswijzen worden u digitaal aangeboden. Een samenvatting van de 
zienswijzen zoals die zijn gegeven op de Ontwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 
2023–2025 Veiligheidsregio Flevoland, en onze reactie daarop, treft u als bijlage aan. 
 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,  
namens deze, 
 
 
 
 
F.M. Weerwind 
voorzitter 
 
Bijlagen:  

1. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland 
2. Samenvatting zienswijzen gemeenten Flevoland 
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