
 

 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 

 

Van : College van burgemeester en wethouders 

 

Datum : 4 november 2018 

 

Onderwerp : Informatiebrief Veiligheidsregio 

 

 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u een informatiebrief aan van de Veiligheidsregio’s en GGD-en van 

Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. In de brief geven de vier organisaties een nadere 

toelichting op het besluit dat op 3 oktober in de algemene besturen van de beide 

Veiligheidsregio’s is genomen over de intensivering van de samenwerking. De algemene 

besturen van de GGD-en wordt de komende weken ook gevraagd hierover een besluit te 

nemen. In deze memo geven wij graag een nadere toelichting op het standpunt dat wij 

vanuit het college van de gemeente Noordoostpolder in deze hebben. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur heeft twee besluiten genomen: 

1. De samenwerking intensiveren op basis van een overeenkomst (scenario B) met een 

combinatie van alle vier de betrokken organisaties, en wel per 1 januari 2019, 

2. De samenwerkingsvorm van de bestuurlijke fusie vastleggen als beoogd eindmodel, 

dit met de afspraak dat daarover op een later moment een definitief besluit wordt 

genomen. 

 

Het eerste besluit betekent dat de ambtelijke organisaties intensiever gaan 

samenwerken, waardoor (zo is de verwachting) de kwaliteit verbeterd kan worden, de 

kwetsbaarheid kan worden verkleind en kosten kunnen worden bespaard. Met het tweede 

besluit beogen de vier organisaties de voorbereidingen te treffen voor een bestuurlijk 

fusie tot één gezamenlijke Veiligheids- en GGD-organisatie. Een bestuurlijke fusie is op 

dit moment nog niet haalbaar; de ‘Wet veiligheidsregio’s’ staat dit nog niet toe. 

 

Standpunt college Noordoostpolder 

Het college ziet in de businesscase de voordelen van een intensievere samenwerking 

tussen de ambtelijke organisaties van de Veiligheidsregio’s en GGD-en. Zolang daarmee 

synergievoordelen zijn te behalen is dit toe te juichen. Van een bestuurlijke fusie zijn wij 

echter geen voorstander. De businesscase laat zien dat hierdoor weinig tot geen 

voordelen zijn te behalen, terwijl we met een bestuurlijke fusie wel een deel van onze 

zeggenschap over de beide GR-en inleveren.  

 

Aangezien de gemeente Noordoostpolder op 3 oktober niet door een burgemeester 

vertegenwoordig kon zijn, heeft de burgemeester van Urk bovenstaand standpunt in de 

vergadering naar voren gebracht. De gemeente Urk deelt dit standpunt ook. Wij zullen 

het vervolg van het proces kritisch volgen en dit standpunt daarbij blijven uitdragen. 


