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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 19 april 2022.

Onderwerp
Jaarstukken 2021 en ontwerp programmabegroting 2023 Veiligheidsregio

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1.Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Flevoland
2.In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Flevoland
3.Geen zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2023 in te dienen

Doelstelling
Een duurzame en toekomstbestendige Veiligheidsregio Flevoland

inleiding
In haar vergadering van 30 maart 2022 heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland de 
jaarstukken 2021 en de ontwerp programmabegroting 2023 vastgesteld. Conform artikel 35 van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) legt de Veiligheidsregio Flevoland nu de ontwerp 
programmabegroting 2023 voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad. De jaarstukken 2021 
Veiligheidsregio Flevoland worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Beleidsreferentie
1. Nota verbonden partijen
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland

Argumenten
1.1 De jaarstukken geven een goed beeld van de resultaten van de Veiligheidsregio in 2021
Er is sprake van een positief financieel resultaat van € 1.789.125, dat in zijn geheel wordt teruggestort 
naar de gemeenten. (Voor Noordoostpolder bedraagt dit € 198.726). Dit positieve resultaat komt voort 
uit een voordeel op salariskosten brandweer, lagere kosten voor opleiden/trainen/oefenen a.g.v.
Covid, lagere kosten voor de gemeenschappelijke meldkamer, lagere huisvestingskosten voor het 
veiligheidsbureau en lagere kapitaallasten. Het weerstandsvermogen staat terugstorting toe. De 
accountant heeft tot slot een goedkeurende verklaring afgegeven.
2.1 De ontwerp programmabegroting is gebaseerd op het verlengde ingroeipad van de 
kostenverdeelsleutel
In 2021 is de GR met instemming van Noordoostpolder gewijzigd en is het ingroeipad van de 
kostenverdeelsleutel verlengd van vijf naar zeven jaar. De voorliggende programmabegroting is hierop 
gebaseerd.
2.2 De ontwerp programmabegroting sluit aan op de uitgangspunten in de Kademota 2023
De begroting is verhoogd met€ 769.197 als gevolg van loon/prijsstijging, wegvallende inkomsten 
(concessievergoeding voor het Openbaar Meld Systeem en de bijdrage van de politie aan 
multidisciplinaire oefeningen), en de kosten voor de regionale ontploffingslocatie voor niet gesprongen 
explosieven.
3. De programmabegroting geeft hier geen aanleiding toe
In de afgelopen twee jaren heeft NOP consequent in haar zienswijze op de ontwerp 
programmabegroting bezwaren geuit tegen de “oude” kostenverdeelsleutel. Deze bezwaren vervallen 
nu en bovendien is de begroting helder en transparant.
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Kanttekeningen
2.1.De uitvoeringsmogelijkheden van beleidsthema's zijn beperkt
De veiligheidsregio heeft voorgesteld om de uitvoering van de beleidsvoornemens plaats te laten 
vinden binnen de bestaande begroting (oud voor nieuw). Door de volle uitvoeringsagenda in 
combinatie met de beschikbare middelen, onzekere factoren zoals de vervolgstappen bij de 
taakdifferentiatie brandweer en ontwikkelingen rondom Covid en Oekraïne kunnen er bijvoorbeeld 
vertragingen optreden in de uitvoering en/of zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over 
welke (overige) werkzaamheden de veiligheidsregio verricht. De veiligheidsregio verantwoordt 
hierover in de bestuursrapportage 2023.

Planning/uitvoering
Vaststelling van de programmabegroting 2023 door het AB VRF is gepland in de vergadering van 6 
juli 2022. De VRF verstuurt een afschrift van de jaarstukken aan de Provincie Flevoland.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 VRF
2. Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2023 VRF
3. Jaarrekening 2021 VRF
4. Ontwerp programmabegroting 2023 VRF

Portefeuillehouder : R.T. de Groot
Steller : de heer I. Bos; 0527633324; i.bos@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, no. 22.0000549;

gelet op artikel 34 en 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT:

1.Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Flevoland
2.In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Flevoland
3.Geen zienswijze op de programmabegroting 2023 in te dienen

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 mei 2022.


