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Beste heer/mevrouw, 
In uw brief van 27 juni 2019 heeft u de gemeenteraad uitgenodigd een zienswijze te 
geven op de jaarstukken 2018 en de  bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018. 
 

Taakstellende bezuiniging 

Bij de start van de OFGV in 2013 is een taakstellende bezuiniging van 1% per jaar, 
oplopend tot 5% in 2018 afgesproken in verband met verwachte efficiency voordelen van 
het bundelen van de taken. In de jaarrekening 2018 is de (restant) bezuiniging 
structureel € 298.345.  In de praktijk wordt deze bezuiniging onder andere opgevangen 
door extra inkomsten uit het Kenniscentrum OFGV en extra inkomsten uit uitgevoerde 
opdrachten voor de deelnemende gemeenten en provincies. Zoals u zelf in de 
jaarrekening schrijft is dit een risico omdat er een kans is op tegenvallende  inkomsten in 
een bepaald jaar.   
 
De raad sluit zich hierbij aan en is ook van mening dat een bezuiniging niet een 
verhoging van de inkomsten maar een reductie van de uitgaven is. Wij verzoeken u dan 
ook de taakstellende bezuiniging van € 298.345 te realiseren door kosten te reduceren. 
 
De bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling 

De bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling heeft op 31-12-2018 een stand van  
€ 607.372. De reserve is ingesteld voor het bekostigen van innovatieve projecten 
waarmee extra inkomsten, resultaats- en /of kwaliteitsverbetering kunnen worden 
behaald. Uw Algemeen Bestuur heeft in juni 2017 de spelregels van deze reserve 
bepaald. Deze bepalen dat de reserve een plafond van maximaal € 300.000 heeft met als 



peildatum 31 december. Als op 31 december blijkt dat het plafond van € 300.000 wordt 
overschreden, wordt het meerdere alsnog direct uitbetaald aan de deelnemers.  
 
Echter u schrijft dat wanneer de middelen boven de € 300.000 op 31 december 2018 zijn 
bestemd, het bedrag  boven de € 300.000 niet wordt uitbetaald.  
 
De raad is van mening dat dit laatste niet één van de door u in  juni 2017 vastgestelde 
spelregels betreft en stelt ook vast dat u hierover ook niet in een later stadium een 
besluit over heeft genomen. Wij verzoeken dan ook het meerdere boven de € 300.000 
alsnog uit te betalen aan de deelnemers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad, 
de griffier,                 de voorzitter,   


