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Aanbieding Samenwerkingsovereenkomst

Geachte colleges,
Hierbij bieden we u ter informatie de samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio Gooi en
Vechtstreek, de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD
Flevoland aan.
Aanleiding
De veiligheidsregio’s en GGD’en1 in de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek ervaren hun huidige
schaalgrootte als kwetsbaar. Hierdoor komen de financiën, de kwaliteit en de continuïteit van de
wettelijke taakuitvoering onder druk te staan. Om deze redenen werken de organisaties op
onderdelen al jaren samen.
Om de voordelen van samenwerking beter te benutten tekenden de besturen van de Veiligheidsregio’s
Flevoland en Gooi en Vechtstreek op 4 oktober 2017 een intentie voor ambtelijke en bestuurlijke
fusie. Er zou één organisatie ontstaan voor de veiligheid en publieke gezondheid van de inwoners van
Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Een fusie bleek echter niet toegestaan onder het regime van de
huidige Wet veiligheidsregio’s, onder meer omdat het een provinciegrens overschrijdende fusie zou
betreffen.
Daaropvolgend hebben de besturen van de veiligheidsregio’s de directies van de betrokken
organisaties verzocht verschillende scenario’s van samenwerking te onderzoeken op voordelen voor
efficiency, kwaliteit en continuïteit. Dit onderzoek, geleid door onderzoeksbureau Kokx de Voogd,
resulteerde in september 2018 tot een businesscase ‘Samenwerking veiligheidsregio’s en GGD’en
Flevoland & Gooi en Vechtstreek’. De besturen van de veiligheidsregio’s, GGD Flevoland en Regio Gooi
en Vechtstreek kozen op basis van die businesscase voor een verdergaande samenwerking op basis
van een overeenkomst. Het voordeel ten opzichte van de huidige, vormvrije samenwerking is dat de
overeenkomst voldoende juridisch fundament vormt voor het integreren van onderdelen van de
organisaties. Dat biedt ruimere perspectieven voor continuïteit, kwaliteitsverbetering en
kostenbesparing. Het voordeel ten opzichte van samenvoeging (ambtelijke fusie) is dat samenwerking
op basis van een overeenkomst relatief snel en eenvoudig kan worden gerealiseerd.
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Specifiek: de GHOR-taken van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het financiële voordeel van de samenwerking is in het rapport van Kokx de Voogd becijferd op € 727k,
wat in de praktijk moet worden geduid als ‘minder meerkosten’.
Op 3 juli 2019 zijn de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en Flevoland en Gooi en Vechtstreek
akkoord gegaan met de concept ‘Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en
Vechtstreek (SOK)’ en de ‘toelichting Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s Flevoland en
Gooi en Vechtstreek’ die deel uitmaakt van de SOK.
Conform het in de besturen van de veiligheidsregio’s en de GGD’en afgesproken traject worden nu de
colleges en de raden van de betrokken gemeenten geïnformeerd over de SOK, waarbij het u vrij staat
deze informatie te behandelen als een zienswijzeprocedure.
De samenwerkingsovereenkomst (SOK)
De SOK wordt gesloten tussen de veiligheidsregio’s, de GGD Gooi en Vechtstreek (in de overeenkomst
aangeduid als: ‘Regio Gooi en Vechtstreek’) en de GGD Flevoland2.
De samenwerkingsovereenkomst regelt:
de taakvelden waarop de organisaties samenwerken en kunnen gaan samenwerken;
de mogelijkheid tot het instellen van ‘eenheid van leiding’ op samenwerkende onderdelen;
de bestuurlijke begeleiding op de samenwerking;
financiële afspraken ten aanzien van de samenwerking.
Totstandkoming SOK
Het voorliggende concept van de SOK en de toelichting zijn tot stand gekomen na een aantal iteraties:
een aantal besprekingen in de bestuurlijke stuurgroep en algemeen besturen van de
veiligheidsregio’s;
de behandeling van een conceptversie in de bestuurlijke conferentie d.d. 30 januari 2019;
de behandeling van conceptversies in de schriftelijke en mondelinge (1 maart en 17 mei en 21
juni 2019) consultatieronden voor betrokken ambtenaren financiën, OOV en gezondheidszorg
en juridisch adviseurs uit deelnemende gemeenten.
Aanvullende informatie
De stellers zullen de samenwerkingsovereenkomst toelichten op komende
raadsinformatiebijeenkomsten, waarvoor u separaat een uitnodiging ontvangt. Daarnaast zijn de
leden van de bestuurlijke stuurgroep graag bereid een toelichting te verzorgen voor uw college,
gemeenteraad of commissie. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mw. I. (Irene) van Haren, via
e-mailadres irene.vanharen@brandweergooivecht.nl
Gevraagde reactie van gemeenten
U ontvangt de bijgaande documenten ter informatie. Conform besluit van de besturen van de
veiligheidsregio’s kunt u de toegezonden documenten behandelen als een zienswijze procedure.
Wij ontvangen in dat geval graag uw zienswijze voor 1 november 2019. U kunt uw zienswijze
eveneens indienen via irene.vanharen@brandweergooivecht.nl. Het streven is om de

samenwerkingsovereenkomst definitief vast te stellen in het gezamenlijk algemeen bestuur op 4
december 2019 en in werking te laten treden per 1 januari 2020.
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Voor de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland betreft de samenwerking het onderdeel GHOR.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Franc Weerwind
Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland

Pieter Broertjes
Voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

