
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: CU-SGP 

Naam: Sjoerd de Boer 

Onderwerp: Vragen over kostenverdeling Veiligheidsregio 

Datum indiening vragen: 9 december 2019 

 

Vragen over kostenverdeelsleutel Veiligheidsregio Flevoland 

 

Op 4 december jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vergaderd over 

het wijzigen van de kostenverdeelsystematiek tussen de deelnemende gemeenten. Het 

voorstel is om deze te baseren op de indicatoren van de Algemene Uitkering van de 

gemeenten. Almere en Lelystad gaan flink minder en Dronten, Noordoostpolder en 

Zeewolde gaan flink meer betalen en Urk iets meer. 

 

Op dit moment wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio omgeslagen naar historische 

verdeling en voor het andere deel oppervlakte/inwoners, ex artikel 19 lid 1 van de GR. 

 

 

Vragen: 

 

1. Welke besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Veiligheidsbestuur? 

In het algemeen bestuur van 4 december 2019 is besloten de 

gemeenschappelijke regeling te wijzigen, nadat de gemeenteraden de 

mogelijkheid is geboden een zienswijze in te dienen. Definitieve 

besluitvorming, inclusief het beoordelen van de zienswijzen door het 

algemeen bestuur, vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 

plaats.  

 

2. Is het juist dat Noordoostpolder structureel (na een ingroeiperiode) veel meer gaat 

betalen? Om welk wijziging gaat het procentueel en absoluut? (effect van 

verdeelsleutel)  

Los van reguliere kostenstijgingen, zal de bijdrage van gemeente  

Noordoostpolder stijgen, wanneer een verdeelsystematiek wordt 

overeengekomen. Immers, het procentuele aandeel in de te verdelen lasten 

neemt toe ten opzichte van de huidige verdeelsystematiek. De procentuele 

wijziging is op basis van een indicatie die is gegeven op de 

bestuursconferentie van augustus 2019 (versie 2) een toename van 27% en 

kwam in die indicatie uit op een totale bijdrage € 3.286.694, hetgeen een 

stijging van € 705.865 betekent. Het is van belang om te realiseren dat dit 

een indicatie was, omdat de begroting van de VRF sindsdien gewijzigd is.   

 

3. Wat is de planning voor het vervolg: wanneer krijgt de gemeenteraad een eventuele 

wijziging van de GR aangeboden? Is het juist dat de gemeenteraad een 

toestemmingsrecht heeft (artikel 1 wet GR)? 

In maart 2020 wordt uw gemeenteraad voorgesteld een zienswijze te 

versturen. In het voorstel wordt ook ingegaan op de juridische implicaties, 

waaronder het door u aangehaalde toestemmingsrecht. 

 

Een groot deel van de andere Veiligheidsregio’s gebruikt een systematiek gebaseerd 

op inkomsten van het Gemeentefonds. Flevoland wijkt echter naar de mening van de 

ChristenUnie-SGP af van de standaardsystematiek in Nederland. Bij ons wonen een 



groot aantal inwoners in twee gemeenten (Almere en Lelystad). Een financiële 

verdeling moet niet tot nadeel leiden voor gemeenten met een groter oppervlak en 

relatief minder inwoners. Een landelijk model als het gemeentefonds houdt geen 

rekening met lokale omstandigheden. Die lokale omstandigheden zouden wel 

geïncorporeerd moeten worden in de kostenverdeling. 

 

Het gemeentefonds is een algemene uitkering, waarbij de gemeenteraad vanuit het 

budgetrecht de bestemming bepaald. Een deel van het gemeentefonds vastzetten als 

doeluitkering is strijdig met het uitgangspunt van het gemeentefonds. Ook wijzigen 

de ramingen van het gemeentefonds vaak. ChristenUnie-SGP pleit voor een zo stabiel 

mogelijke raming. We willen een verdeelsleutel die het algemeen belang dient. 

 

4. Is het college het eens met deze uitgangspunten van de ChristenUnie-SGP onder een 

financiële verdeling? Waarom wel/niet? 

Iedere vorm van verdeling kent haar voor- en nadelen. De voorkeur voor 

deze wijze van verdelen wordt inderdaad gebruikt door een groot aantal 

veiligheidsregio’s. De basis voor de verdeling is op basis van het 

Gemeentefonds, waarna een verdeling ontstaat. Er is dus geen sprake van 

een doeluitkering maar het gebruik maken van een systematiek op basis van 

de onderlinge verhoudingen van gemeenten voor het gemeentefonds. Het 

aandeel middelen in de algemene uitkering is algemene uitkering en geen 

doeluitkering. Het college is het eens met uw standpunt dat de middelen 

voor dit cluster ook niet als zodanig aangemerkt moeten worden.  

 

5. In 2021 zal een herziening plaatsvinden van de systematiek onder het 

gemeentefonds. Is het verstandig om een nieuwe systematiek te baseren op het 

huidige/oude gemeentefonds? 

De veiligheidsregio Flevoland  moet haar taken naar inwoners en gemeenten 

kunnen waar maken. Zoals u bekend is, heeft dit afgelopen jaren 

onvoldoende aandacht gehad. Onder andere deze nieuwe verdeling moet er 

voor zorgen dat de veiligheidsregio ook voor bestuurlijke draagvlak 

duurzaam toekomstbestendig wordt en blijft. Een herziening van de 

systematiek van het gemeentefonds moet op dat moment beoordeeld 

worden in een bredere context, waaronder die van de veiligheidsregio. Het 

college is van mening dat op dat moment, indien nodig, die integrale 

afweging gemaakt moet worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 4 februari 2020 

Contactpersoon: Rolie Tromp 

E-mail adres:  info@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633911 
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