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Reactie op de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en
Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD
Flevoland

Geacht gezamenlijk algemeen bestuur,
Graag geven wij onze reactie op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland.
Wij zijn verheugd te lezen dat de Veiligheidsregio’s en de GGD’en van Flevoland en Gooi en
Vechtstreek met een samenwerkingsovereenkomst de diensten van hun organisaties robuuster en
efficiënter gaan organiseren. Wij gaan er vanuit dat de kwaliteit van de GHOR, Brandweerzorg,
Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding gelijk blijft, zo mogelijk beter wordt. Met als
uitgangspunt dat de organisaties minstens even goed aansluiten bij de lokale behoeften van de
deelnemende gemeenten.
De samenwerkingsovereenkomst nemen wij voor kennisgeving aan en we hebben met belangstelling
kennis genomen van het beoogde doel van de overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst wordt
jaarlijks geëvalueerd. De komende periode moet naar voren komen dat op de hoofddoelstellingen
voortgang wordt geboekt.
Tevens moet ook blijken op welke wijze het jaarlijks kosten- en opbrengstenoverzicht in de begroting
wordt opgenomen of respectievelijk in de jaarrekening wordt verwerkt van de deelnemende
organisaties in de samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens moet inzichtelijk worden wat het
financiële resultaat en de risico’s van de samenwerkingsovereenkomst zijn. In dit kader zijn wij blij te
horen dat de Veiligheidsregio Flevoland bestuurlijk heeft afgesproken om de eigen organisatie
kwalitatief op orde te brengen en de daarvoor benodigde maatregelen en investeringen beschikbaar
stelt.
Wij willen op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het proces en de genomen stappen
rond deze samenwerking. Niet alleen via de formele wijze conform de Gemeenschappelijke Regeling,
maar ook periodiek door een raadsinformatiebrief of regionale bijeenkomsten.
Graag vernemen wij wat er met de inhoud van onze reactie is gedaan.
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P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes

