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Onderwerp
Zienswijze resultaatbestemming 2019 OFGV

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2019
2. Geen zienswijze indienen op het voorstel tot de resultaatbestemming 2019

Doelstelling
Een besluit te nemen op de voorgestelde resultaatbestemming 2019 van de Omgevingsdienst 
Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV heeft u een brief ontvangen met 
daarin de uitnodiging om op grond van artikel 25 lid 3 van de GR om voor 1 oktober 2020 een 
zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2019.

Argumenten
De OFGV heeft een resultaat behaald over 2019 van € 639.540 (2018: € 334.866). Dit bedrag is 
opgebouwd uit de volgende onderdelen:
a) Resultaat reguliere bedrijfsvoering € 9.332
b) Resultaat uit overige inkomsten € 547.586
c) Resultaat uit directe productiekosten € 82.622

Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële 
Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen van de OFGV stelt het DB voor het 
jaarrekeningresultaat over 2019 onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen:

a) Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 9.332 terug te 
betalen aan de partners;

b) Het deel van het resultaat dat behaald is met extra opbrengsten ad € 547.586 terug te betalen aan 
de partners. Dit in afwijking van de door het bestuur afgesproken spelregel om het overschot op de 
overige inkomsten te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Op peildatum 
31/12 resteert een saldo van reserve van € 261.256 wat voldoende is voor het komend jaar;

c) Het deel van het resultaat dat behaald is door de directe productiekosten ad € 82.622 als volg te 
bestemmen:

• het resultaat op de directe productiekosten van de gemeente Gooise Meren van € 11.940 
terug te betalen aan de gemeente Gooise Meren;

• het resultaat op de directe productiekosten van de provincie Noord-Holland van € 8.039 
terug te baten aan de provincie Noord-Holland;

• het resultaat op de directe productiekosten van de provincie Flevoland van € 62.643 in te 
zetten voor onderhoud van het steunpunt Elburg (onderhoud aanlegsteiger) en indien de 
kosten van onderhoud lager zullen blijken dan € 62.643, het verschil terug te betalen aan 
de provincie Flevoland.



Dit betekent dat een bedrag van € 576.897 (resultaat 2019 € 639.540 minus productiekosten provincie 
Flevoland ad. € 62.643) wordt terugbetaald. De verdeling van de terugbetaling over de partners is als 
volgt:

Deelnemer
Directe

pioductie
kosten

% in 2019 Resterend
lesultaat

Totaal
te« ugbetaling

Almeie - 6,37% 35.498 c 35.498
Lelystad 11,60% 64.614 c 64.614
Zeewolde 5,79% 32.232 c 32.232
Flevoland - 27,48% 153.037 c 153.037
Ut k 2,09% 11.638 c 11.638
Dronten 7,66% 42.640 c 42.640
Noordoostpoldei 9,49% 52.824 c 52.824
Noord Holland 8.039 7,18% 39.966 c 48.006
Gooise Meren 11.940 6,86% 38.214 c 50.154
Hilveisum 4,29% 23.898 c 23.898
Weesp 2,90% 16.128 c 16.128
Huizen 2,33% 12.980 c 12.980
Wijdemeren 3,68% 20.467 c 20.467
Blaticum 1,20% 6.663 c 6.663
Laren 1,10% 6.118 c 6.118
Totaal C 19.979 ioo% C 556.918 c 576.897

Het bedrag dat de gemeente terugontvangt ad. € 52.824 zal worden verwerkt in de 
decemberrapportage 2020.

Kanttekeningen
Bij dit besluit zijn geen kanttekeningen te maken

Planning/uitvoering
De OFGV per brief meedelen dat u geen zienswijze indient op de voorgestelde resultaatbestemming 
2019.

- Bestemming jaarrekening resultaat OFGV 2019
- Brief van de raad geen zienswijze in te dienen

Portefeuillehouder : W. Haagsma
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020, no. 20.0001715; 

gelet op artikel 23 en artikel 25 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;
2. Geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot de resultaatbestemming 2019.

Aldus besloten in de openbare 
van 14 september 2020.
De griffier, de

(f


