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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de
Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland

Geachte leden van de raad,
Woensdagavond 25 september 2019 wil ik u in de commissie Economie en Bestuur het proces toelichten
rondom de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi
en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland. Via deze brief ontvangt u alvast
relevante informatie.
Achtergrond informatie
Op 6 november 2018 heb ik u geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Ook heb ik u bij de behandeling van de Kadernota
2020, het Regionaal Beleidsplan 2019-2022, de Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek meegenomen over de voortgang van dit proces. Omdat er in de
afgelopen periode een aantal belangrijke stappen is gezet is dit een goed moment om u opnieuw te
informeren.
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’.
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. Daarbij worden de
gemeenten door de besturen in de gelegenheid gesteld om te reageren op de voorgenomen SOK. Onze
eventuele reactie zal worden betrokken door die besturen.
Toelichting
De Veiligheidsregio’s en GGD’en (de GHOR-taken van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en
Vechtstreek) 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 vanwege de Wet veiligheidsregio’s, onder
meer omdat het een provinciegrens overschrijdende fusie zou betreffen. Daaropvolgend hebben de
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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. Dit is ook
verstandig als later mocht blijken dat het nodig is tot ontvlechting over te moeten gaan. Er worden geen
onomkeerbare besluiten genomen. 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.
Belangrijke data en tijdpad:
Op korte termijn is er een aantal belangrijke bijeenkomsten waarin alle raden worden gevraagd inbreng te
geven op de samenwerkingsovereenkomst. Naast onderstaande bijeenkomsten is ook alvast een doorkijk
gegeven naar het tijdpad voor het vervolg proces, dit is uiteraard onder voorbehoud. Het betreft een
dynamisch proces en waar nodig wordt het tijdspad dan ook aangepast.
Belangrijke data
 Regionale raadsbijeenkomsten (zie separate uitnodiging):
o Zaterdag 7 september 2019 van 11.00 tot 13.00 uur op de brandweerkazerne in Lelystad,
Gordiaandreef 101.
o Woensdag 11 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur op de brandweerkazerne in Hilversum,
Kamerlingh Onnesweg 148.
o Donderdag 26 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur op de brandweerkazerne in
Emmeloord, Nijverheidstraat 34.
 Commissie Economie en Bestuur: 25 september 2019.
 Raadsvergadering Hilversum: 16 oktober 2019.
Tijdpad
 Schriftelijke reacties door colleges en raden uiterlijk 1 november 2019.
 December ondertekening Samenwerkingsovereenkomst.
 2020 start Samenwerkingsovereenkomst.
Ten slotte
Ik heb u - gezien het verzoek van de besturen en de planning - via deze brief alvast geïnformeerd over het
achtergrondproces hoe beide Veiligheidsregio’s, de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland tot
de samenwerkingsovereenkomst zijn gekomen en waar in het proces we ons nu vinden.
Voor de commissievergadering op 25 september 2019 zal het college een voorstel doen. Uiteraard ontvang
ik die avond ook graag uw reacties die u aan mij als portefeuillehouder en/of aan de toekomstige
samenwerkingspartners mee wenst te geven.
Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum
P.I. Broertjes
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