
 

1 

 

Moties/amendement 
 

Aan- of 
overgenomen 

Portefeuillehouder Advies collegestandpunt 

Raad 28 april 2021    

    

MOTIE 2021-04-14 
Bestuurlijke toekomst Veiligheidsregio Flevoland 
(Vreemd aan de orde van de dag) 
 
overwegende dat 
1. de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Flevoland koerst op een 
bestuurlijke fusie van Veiligheidsregio Flevoland met Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek (zie bijl. 2); 
2. deze lobby van de veiligheidsdirectie ingaat tegen de zienswijze van de 
gemeenteraad van Noordoostpolder. namelijk om te kiezen voor wél 
samenwerken, maar niet fuseren (zie ook de toelichting in bijlage 1), 
 
verzoekt het college van B&W en de burgemeester 
te handelen naar de strekking van deze motie en, waar mogelijk, 

draagvlak/massa te creëren voor het in deze motie weergegeven 

standpunt. 
 

Aangenomen De Groot De burgemeester zal in het algemeen bestuur van 
Veiligheidsregio Flevoland het standpunt van de 
gemeente Noordoostpolder blijven uitdragen. 

Raad 7 juni    

    

MOTIE 2021-06-10  
Good governance Werkcorporatie 
 
overwegende dat 
1. een aanbeveling uit het rekenkamerrapport het borgen van de 
governance behelst; 
2. het college aangeeft deze aanbeveling als een kans te zien en graag te 
willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de onafhankelijkheid 
en governance meer te kunnen borgen, 
 
verzoekt het college 
1. in haar onderzoek naar het borgen van de onafhankelijkheid en 
governance ook het instellen van een Raad van Commissarissen als optie 
mee te nemen; 
2. de bevindingen uit dat onderzoek te delen met de raad 

Aangenomen Wijnants De wethouder heeft aangegeven dat we naar de 
governance rond de Werkcorporatie gaan kijken en 
dat een Raad van commissarissen daarbij tot de 
mogelijkheden kan behoren, aangezien dat een 
gebruikelijke wijze is voor toezicht op een BV. Indien 
dit een optie is, zal bekeken moeten worden of de 
statuten van de BV daarvoor de mogelijkheid bieden 
en dat in ieder geval van een aanpassing daarvoor 
bij de raad terug moet komen. De uitkomst van de 
verkenning rondom de aanbeveling ten aanzien van 
de governance zullen we met de raad delen. 

 

 


