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van de Veiligheidsregio Flevoland

Geacht college,
Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, die
het algemeen bestuur op 30 maart 2022 voorlopig heeft vastgesteld.
Ontwerp-programmabegroting 2023
De Ontwerp-programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (hierna: Ontwerpprogrammabegroting) wordt hierbij aangeboden zodat u hierop uw zienswijzen kan geven. De
Ontwerp-programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De
Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld
op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).
Beleidsontwikkeling
De Ontwerp-programmabegroting voor 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is vergelijkbaar met
die van afgelopen jaar. Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van
beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het
geactualiseerde beleidsplan. Ook voor 2023 hebben we een aantal beleidsthema’s benoemd. Het
betreft veelal thema’s die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het
onderwerpen die u bekend zullen klinken. Dat komt omdat het langlopende trajecten zijn waar de
Veiligheidsregio zich ook in 2022 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema’s zijn
de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.
Dekking van de kosten voor beleidsontwikkeling
Wat betreft de financiën is de programmabegroting 2023 in lijn met de programmabegroting 2022.
De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2023 en
de besluiten van het algemeen bestuur.
De veiligheidsdirectie van Flevoland heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te
vragen voor uitvoering van de beleidsthema’s. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre,
uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting. Daarbij zullen mogelijk wel keuzes
gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet (of vertraagd) zullen uitvoeren.

Samenwerking met Gooi en Vechtstreek
Zoals bekend, is vanaf 2020 een intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio’s
doorgevoerd. Hiermee willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit van de dienstverlening
verhogen en de organisatorische en (financiële) kwetsbaarheid verkleinen. Er is veel geïnvesteerd
en de maatregelen die genomen zijn vanuit de samenwerkingsovereenkomst hebben zichtbare
resultaten opgeleverd, waar wij met trots op terug kunnen kijken. We constateren tegelijkertijd dat
de doelen die in de samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen zijn bereikt. In
samenspraak tussen bestuur en het management van de Veiligheidsregio zullen de kansen voor
verdere samenwerking verkend gaan worden.
Procedure zienswijzen
U heeft de mogelijkheid om op de Ontwerp-programmabegroting uw zienswijze te geven, conform
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland. De uiterste datum is 26 mei 2022.
Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt
maken. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met
medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 6 juli 2022.

Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,
namens deze,

mevr. A.Th.B. Bijleveld
plv. voorzitter

J.A. van der Zwan,
secretaris

