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Onderwerp
Wijziging programmabegroting 2021 Noordoostpolder

Advies raadscommissie
Stemstuk
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1.

In te stemmen met de 25ste wijziging van de programmabegroting 2021.

Doelstelling
Een juiste weergave in de programmabegroting 2021 van de gemeentelijke bijdrage aan de
veiligheidsregio.

Inleiding
Op 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Flevoland de nieuwe
kostenverdeelsleutel en de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. Door de nieuwe
kostenverdeelsleutel (met ingroeiperiode van 5 jaar), die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is de
bijdrage van Noordoostpolder aan de veiligheidsregio omhoog gegaan. Voor 2021 is dat een
verhoging van € 147.204 (van € 2.533.796 naar € 2.681.000). Deze verhoogde bijdrage hebben wij
echter niet verwerkt in de programmabegroting 2021 Noordoostpolder omdat er nog een
geschilprocedure liep over de kostenverdeelsleutel. Op 8 april 2021 heeft het algemeen bestuur van
de veiligheidsregio, conform het advies van de geschillencommissie, het principebesluit genomen om
het ingroeipad van de kostenverdeelsleutel te verlengen van 5 naar 7 jaar. De
besluitvormingsprocedure hiervoor, waarbij colleges en raden worden betrokken, is gestart. In
afwachting van de uitkomst is het van belang om alsnog de huidige programmabegroting 2021
Noordoostpolder aan te passen aan de gemeentelijke bijdrage zoals die nu in de programmabegroting
2021 van de veiligheidsregio staat.
Beleidsreferentie

-Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Flevoland
-Programmabegroting 2021 veiligheidsregio Flevoland
Argumenten
1.1 De huidige programmabegroting klopt niet v.w.b. de gemeentelijke bijdrage aan de
veiligheidsregio
Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage in de programmabegroting 2021 is € 147.204 lager dan de
bijdrage die opgenomen is in de programmabegroting van de veiligheidsregio. Aanpassing van onze
begroting is daarom nodig.

1.2 Het gaat om een technische correctie
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft de programmabegroting 2021 op 1 juli 2020
vastgesteld en bekend gesteld. Deze programmabegroting is niet gewijzigd. Met de correctie op onze
eigen programmabegroting brengen wij deze in lijn met de gemeentelijke bijdrage zoals die is
opgenomen in de begroting van de veiligheidsregio.

Kanttekeningen
1.1 Er is geen dekking
De dekking van de hogere bijdrage aan de veiligheidsregio komt ten laste van het resultaat van het
huidige boekjaar.

1.2 De gemeentelijke bijdrage kan wijzigen
Zoals genoemd, loopt de besluitvorming over het verlengen van het ingroeipad van de
kostenverdeelsleutel. Als het ingroeipad verlengd wordt, heeft dit gevolgen voor de
programmabegroting van de veiligheidsregio en de gemeentelijke bijdragen. Voor Noordoostpolder
gaat dan de ingroei langzamer. De verwachting is dat de veiligheidsregio in het najaar
begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022 aan de raad voorlegt. In de perspectiefnota 2022 hebben wij
al wel gerekend met het ingroeipad van 7 jaar.

Planning/uitvoering
Na uw instemming voeren wij de wijziging door.

Bijlagen
Geen

Portefeuillehouder
Steller

: de heer R. de Groot
: de heer I. Bos; 06 12 96 59 88; i.bos@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021, no. 21.0003210;
gelet op artikel 189 en 192 Gemeentewet
BESLUIT:

In te stemmen met de 25ste wijziging van de programmabegroting 2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2021 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
25e wijziging van de programmabegroting 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade
ring van 13-09-2021.

Ter kennisneming ingezonden
Op 20-09-2021
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA

VERHOGING

NIEUWE
RAMING

VERLAGING

Nr. Omschrijving
In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het
raadsvoorstel inzake veiligheidsregio
Flevoland
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