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Betreft: Aanbieding Jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Flevoland 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 30 maart jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) de jaarstukken 
2021 vastgesteld. Deze zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus 2021. Ze bestaan uit de 
jaarrekening en het jaarverslag.  
 
Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken VRF 2021 aan. 
In de jaarstukken zijn de beleids- en financiële resultaten van Veiligheidsregio Flevoland 
verantwoord. Delen van de beleidstekst komen overeen met de tekst in de jaarstukken van 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV), aangezien werkzaamheden in toenemende mate in 
gezamenlijkheid zijn uitgevoerd. Ook de lay-out is gelijk aan die van VRGV. Daarmee laten de 
jaarstukken een positief effect zien van de samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s. 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.789.125 en dit resultaat is tot stand 
gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen mede als gevolg van de Corona-crisis. 
Een nadere toelichting van dit resultaat vindt u in de jaarstukken. Gezien de hoogte van het 
weerstandsvermogen is het mogelijk om een bedrag terug te storten naar de gemeenten. Het 
voorstel is om het gehele resultaat € 1.789.125 te retourneren. 
 
Weerstandsvermogen en risicoprofiel 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in het risicoprofiel van de veiligheidsregio, afgezet 
tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het 
risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat de weerstandsratio 1, dus voldoende, is. 
 
Verklaring accountant 
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage in de jaarstukken 
opgenomen.  
 
Voorstel resultaatbestemming 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.789.125 en het algemeen bestuur 
heeft besloten tot de volgende resultaatverdeling:  
Het volledige bedrag terug te storten naar de gemeenten. 
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Vervolgprocedure 
Wij verzoeken u de jaarstukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. 
Een afschrift van de jaarstukken wordt aan de Provincie Flevoland verstuurd. 

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Flevoland, 

Mevr. A.Th.B. Bijleveld J. van der Zwan
Plv. voorzitter  secretaris

Bijlage: 
- Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Flevoland


