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AMENDEMENT 2019-11-15
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.00349
Onderwerp: Aanvulling brief zienswijze samenwerkingsovereenkomst
Veiligheidsregio
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
de besturen van de Veiligheidsregio Flevoland en GGD hebben ingestemd met een
concept-samenwerkingsovereenkomst en deze concept-samenwerkingsovereenkomst
voor een zienswijze voorgelegd aan het college c.q. onze gemeenteraad,
van mening dat
Een drietal onderwerpen aandacht vedient en om die reden dient te worden toegevoegd
aan de zienswijzebrief:
1. Het bestuur van een Veiligheidsregio dient tenminste eenmaal in 4 jaar een
risicoprofiel en beleidsplan vast te stellen. De huidige documenten zijn verlopen en het
bestuur voldoet nu niet aan deze wettelijke verplichting, inclusief de rol van de
gemeenteraad (artikel 14 en 15 Wet Veiligheidsregio's).
2. Een landelijke evaluatiecommissie kijkt naar het stelsel, de omvang, taakvelden en
inrichting van veiligheidsregio's. Het is belangrijk dat de uitkomst van die
evaluatiecommissie kan worden betrokken bij de samenwerking.
3. De business case die ten grondslag ligt aan de samenwerkingsovereenkomst gaat
alleen over kosten (kwaliteit en kwetsbaarheid komen zeer summier op 1 van de 57
pagina's ter sprake); een extra toelichting daarover is gewenst.
besluit de volgende tekst toe te voegen aan de zienswijzebrief:
"Een actueel risicoprofiel en beleidsplan zijn belangrijke instrumenten voor een
Veiligheidsregio en belanghebbenden. Het huidige plan en risicoprofiel is verlopen, om
die reden vragen we u deze documenten ons in het eerste kwartaal van 2020 aan te
bieden.
De ministerraad heeft een landelijke evaluatiecommissie ingesteld die de wet
Veiligheidsregio's en de vormgeving van het stelsel evalueert, waaronder de omvang,
taakvelden en inrichting van veiligheidsregio's. We vragen u de samenwerking flexibel
vorm te geven, zodat de uitkomsten van deze landelijke commissie kunnen worden
betrokken bij de samenwerking.
De samenwerkingsovereenkomst verwijst naar de onderliggende business case. Deze
business case gaat uitgebreid in op het kostenaspect. We missen informatie over de
kwaliteitstoename en afname van kwetsbaarheid. Graag ontvangen we hierover een
aanvullende toelichting, zodat we als gemeenteraad de komende jaren deze onderwerpen
kunnen volgen."
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