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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

22 oktober 2019 

1643212 

De heer H. ter Heegde, burgemeester 

Aanbieding Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio's 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek  en GGD-en 

 

 

1. Kennisnemen van 

1.  Kennisnemen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en 

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

Flevoland. 

2.  Kennisnemen van de antwoordbrief aan het gezamenlijk algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio’s en GGD’en met daarin de reactie van de gemeente Gooise Meren op de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

2. Inleiding 

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 staan de financiën, de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke 

taakuitvoering onder druk. 

Om dit te voorkomen tekenden de besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek op 4 oktober 2017 een intentie voor ambtelijke en bestuurlijke fusie. Een fusie bleek 

niet toegestaan vanwege de Wet veiligheidsregio’s. 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 KokxDeVoogd, 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 samenwerkingsovereenkomst. 

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’. 

Op 11 september 2019 is er een Raadsinformatie bijeenkomst van de Veiligheidsregio geweest, 

waarbij er ook veel Raadsleden uit Gooise Meren aanwezig waren. Door het bestuur en de directie 

is hierop toelichting gegeven. 

 

Het college kan zich vinden in de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst en ziet geen 

aanleiding om middels een zienswijze aanpassingen voor te stellen. Om die reden kiezen zij ervoor 

de raad middels deze Raadsmededeling op de hoogte te brengen van de voorgestelde 

samenwerkingsovereenkomst en middels bijgevoegde brief aan het gezamenlijk  algemeen 

bestuur van de Veiligheidsregio’s en GGD’en dit kenbaar te maken. 
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3. Kernboodschap 

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit goede onderlinge afspraken tussen de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland 

en de GGD Flevoland. Hiermee wordt een basis gevormd tussen betrokken partijen om te kunnen 

voldoen aan efficiency, kwaliteit en continuïteit van de wettelijke taakuitvoering. 

 

4. Consequenties 

1.1. Business case 

De besturen van de Veiligheidsregio’s, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek kiezen op 

basis van de businesscase voor een overeenkomst waarin de verdergaande samenwerking is 

vastgelegd. Er worden geen onomkeerbare besluiten genomen. Dat maakt het dat de 

samenwerkingsovereenkomst flexibel is. 

 

1.2. Optimaliseren van het primaire proces 

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. 

 

1.3. Efficiency, kwaliteit en continuïteit 

Het doel is om de kwaliteit van de organisaties te verbeteren, de kwetsbaarheid van alle partijen te 

verminderen en de kostenstijging beheersbaar te houden. De samenwerkingsovereenkomst vormt 

voldoende juridisch fundament waarop de organisaties op taakvelden samenwerken en kunnen 

gaan samenwerken. Dat biedt ruimere perspectieven voor continuïteit, kwaliteitsverbetering en 

kostenbesparing. 

 

1.4. Geen wijziging in bestaande bevoegdheden 

De samenwerkingsovereenkomst betekent geen wijziging in de bestaande bevoegdheidstoedeling 

en ook niet in de bevoegdheden van de huidige besturen van de vier betrokken 

gemeenschappelijke regelingen. 

De verantwoordelijkheid voor het beheer en de aanwending van de in de begrotingen van partijen 

beschikbare budgetten voor de taakvelden GHOR, Brandweerzorg, Bevolkingszorg, 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding blijft onveranderd. 

 

1.5. Geen formele wijzigingen in de sturing 

Een samenwerkingsovereenkomst leidt niet tot formele wijzigingen in de sturing. Dit betekent dat 

er geen wijzigingen in eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontstaat. De bestaande 

gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio’s en GGD’en) blijven hierdoor ongewijzigd van 

kracht. 

 

1.6. Bestuurlijke stuurgroep 

Er wordt een Bestuurlijke Stuurgroep ingesteld. Deze heeft de opdracht om het 

samenwerkingsproces richting te geven, te coördineren, het verloop te monitoren, te bewaken, 

waar nodig bij te sturen en te evalueren. Evalueren is bedoeld om te zorgen voor verbinding met de 

besturen van de deelnemende partijen. 
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1.7. Geen wijziging democratische legitimiteit 

De gemeenteraad kan jaarlijks via, de begroting en de daarvan deel uitmakende kosten van de 

samenwerking, zienswijzen geven op deze kosten en de eigen portefeuillehouder daarop 

aanspreken. Er is geen sprake van wijziging in de democratische legitimiteit. De colleges blijven 

zeggenschap uitoefenen via participatie in de besturen. 

 

5. Communicatie en participatie 

De gemeente zal middels bijgevoegde brief aan het gezamenlijk algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio’s en GGD’en een reactie geven op de samenwerkingsovereenkomst. 

 

6. Vervolg 

De gemeenten dienen  uiterlijk 1 november 2019 een reactie te geven op de 

samenwerkingsovereenkomst. Het definitief vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst zal 

op 4 december 2019 door het gezamenlijk algemeen bestuur van de Veiligheidsregio’s gebeuren. 

De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


