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Samenvatting van de zienswijzen op de Programmabegroting 2022 
Veiligheidsregio Flevoland 
 

Vooraf 
De gemeenteraden hebben tot 24 mei 2021 hun zienswijze op de programmabegroting 2022 kenbaar 
kunnen maken. Niet alle gemeenten hebben een zienswijze aangeleverd. Bij een aantal gemeenten is 
de veiligheidsregio aanwezig geweest bij de behandeling van de stukken in de commissievergadering 
of raadsvergadering om eventueel de stukken nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

 

Conclusies n.a.v. aangeleverde zienswijzen 
De gemeenten stemmen in met verhoging van de bijdrage voor loon- en prijscompensatie, de 
opgenomen autonome ontwikkelingen en het opgenomen beleid in de programmabegroting. Het 
bezwaar van de gemeente Noordoostpolder over de duur van de ingroeiperiode zal middels een 
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en een begrotingswijziging dit jaar worden opgelost.  
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Ingediende 
zienswijzen 

Status 
behandeling 

Reactie gemeente Inhoud reactie gemeente Actie VR  
(het nr. refereert naar het nr in de vorige 
kolom) 

Almere Behandeld in 
gemeenteraad 

Akkoord met de 
programmabegroting 
2022 

1. In de zienswijze op de pgb 2020 is 
door Almere aangegeven dat in 
de toekomst bestuurlijke keuzes 
worden vertaald in een nieuw 
beleidsplan, waardoor de raad 
een sturingsmogelijkheid heeft 
op de beleidskeuzes. Het 
verheugt Almere om te lezen dat 
in het vastgestelde Regionaal 
Beleidsplan 2021-2024 is 
opgenomen dat evaluaties van de 
crisis de komende periode 
mogelijk kunnen leiden tot het 
verleggen van focus in dit plan. 
Wij verzoeken u ons van 
ontwikkelingen hieromtrent op 
de hoogte te houden 

NVT. 

Lelystad Behandeld in 
gemeenteraad 

Raad kan zich niet 
vinden in berekening 
van het 
weerstandsvermogen 
en het risicoprofiel 

1. In de pgb van 2021 werd het 
risico nog geschat op € 840k 

2. Het risico van taakdifferentiatie 
kan niet door de VR worden 
gedragen maar zal door het rijk 
moeten worden gedragen. 

3. Het betreft een endogeen risico 
over meerdere jaren, mocht het 
rijk niet geheel gaan voorzien, 
dan is dat het moment dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor het risico. Dit is dan nodig 
om de brandweerzorg in 
Flevoland te blijven garanderen 
en is daarmee niet te 
ondervangen met incidenteel 
geld uit de reserve. 

1+2+3. De financiële effecten als gevolg 
van het dossier taakdifferentiatie zijn op 
dit moment nog niet zeker. Daarnaast is 
nog niet bekend wie de kosten gaat 
dragen. Het uitgangspunt van de VR is 
dat het rijk hiervoor gaat betalen, maar 
dat is niet zeker. Zolang het niet zeker 
is, is het voor de VR een risico, en 
daarom ook opgenomen in de 
risicoparagraaf. Mocht het rijk niet de 
volledige kosten dekken dan zal er door 
de VR een structurele oplossing dienen 
te worden gezocht voor het verschil. Op 
dit moment zijn die grootheden echter 
nog niet bekend, vandaar dat 
taakdifferentiatie als risico is 
aangemerkt. 

Zeewolde Geen 
zienswijze  
ontvangen 

Akkoord met de 
programmabegroting. 
Besluitvorming in de 
raad van 24 juni 

Nvt Nvt 

Dronten Behandeld in 
gemeenteraad 

De gemeenteraad kan 
zich vinden in zowel 
de 
Programmabegroting 
als meerjarenraming 
2023-2025 

  

Urk Geen 
zienswijze  
ontvangen 

   

Noordoostpolder Behandeld in 
gemeenteraad  

Niet akkoord met de 
programmabegroting 

1. Lijkt erop dat de VR steeds meer 
in control komt. 

2. Niet instemmen met de nieuwe 
kostenverdeelsleutel en vooral de 
lengte van de ingroeitermijn nog 
ongewijzigd is.  

3. De gemeente heeft kennis 
genomen van het voornemen om 
de ingroeiperiode te verlengen 
tot 7 jaar en staat daar niet 
onwelwillend tegenover.  

2+3. Op dit moment loopt de procedure 
om de gemeenschappelijke regeling aan 
te passen waardoor het mogelijk wordt 
om de ingroeiperiode te verlengen naar 
7 jaar. Middels een begrotingswijziging 
zal de begroting van 2022 dan worden 
gewijzigd. 


