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Emmeloord, 20 augustus 2019 

 

Onderwerp 

Jaarstukken 2018 en bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 

 

Advies raadscommissie 

 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de voorgestelde bestemming van 

het jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 

2. Een zienswijze kenbaar te maken op het door het Algemeen bestuur (AB) van 

OFGV voorgestelde rekeningresultaat van 2018.  

 

Doelstelling 

Het AB van de OFGV in kennis stellen van de zienswijze van de raad van Noordoostpolder 

over de voorgestelde resultaatsbestemming. 

 

Inleiding 

Bij brief van 27 juni 2019 is u door het bestuur van OFGV een brief gezonden 

inzake de jaarstukken van 2018 en de bestemming van het resultaat over 2018. 

De raad heeft de gelegenheid om voor 1 oktober 2018 een zienswijze over dit 

onderwerp te geven. Na 1 oktober stelt het Algemeen Bestuur de resultaatbestemming 

definitief vast. Dit voorstel wordt door de OFGV ingediend 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. 

Het voorstel houdt in het jaarrekeningresultaat over 2018 ad € 334.866,- onder 

voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen: 

a) Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten ad € 264.558,- 

    te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Op peildatum 

    31/12 wordt het alsdan resterende niet bestemde bedrag boven de vastgestelde 

    grens van € 300.000,- terugbetaald aan de partners; 

b) Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten 

    ad € 70.309,- terug te betalen aan desbetreffende partners (Almere, Provincie       

    Flevoland, Provincie Noord Holland en Gooise Meren). 

 

Argumenten 

1.1 Het is belangrijk dat de raad kennis heeft van en invloed heeft op de bestemming 

van het jaarrekeningresultaat 2018 van een openbaar lichaam als de OFGV. 

De jaarstukken en de resultaatbestemming worden vastgesteld door het AB van de 

OFGV. De heer Haagsma heeft namens het college zitting in het AB. 

2.1 In de  zienswijze maakt  de raad zijn visie kenbaar op de door de OFGV voorgestelde 

bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018.  

- In de zienswijze voorstellen om de taakstellende bezuiniging van € 298.345 te  

  realiseren door kosten te reduceren en niet door extra inkomsten te genereren.  

- Daarnaast verzoeken om het meerdere boven de € 300.000 van de  

  resultaatbestemming 2018 alsnog uit te betalen aan de deelnemers. De zienswijzen    

  worden in de brief aan het bestuur van OFGV nader uitgewerkt. 
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Kanttekeningen 

De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap in OFGV. Het 

besluit tot vaststelling van de resultaatbestemming door het AB hoeft niet in lijn te zijn 

met de door de gemeente Noordoostpolder ingebrachte zienswijze. 

 

Contactmomenten met raadswerkgroep Gemeenschappelijke regelingen 

- 27 juni: jaarstukken door de OFGV op de Sharefile geplaatst (verstuurd). 

- 3 juli: jaarstukken naar de griffie en de raadswerkgroepleden Gemeenschappelijke    

  regelingen gestuurd en uitgenodigd de stukken te bespreken. 

 - 17 juli: jaarstukken besproken met raadswerkgoepleden, met ambtelijke toelichting   

   door financieel adviseur. 

- 4 augustus: conceptraadsvoorstel met zienswijze verstuurd aan raadswerkgroepleden.  

   Hierop is geen reactie ontvangen. 

 

Planning/uitvoering 

13 augustus voorstel in het college. 

9 september commissievergadering. 

23 september na vaststelling door de raad op 23 september de zienswijze per brief 

kenbaar maken aan het bestuur van de OFGV. 

 

Bijlagen 

- Brief van de OFGV aan de gemeenteraden en Provinciale Staten  

- Bijlage 1 Jaarstukken 2018 

- Bijlage 2 Controleverklaring 2018 

- Zienswijze op respectievelijk de jaarstukken en bestemming jaarrekeningresultaat 

2018. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma 

Steller : de heer L.C.W.M. Nijs; 34 01; b.nijs@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no. 

19.0001391; 

 

gelet op artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 

 

B E S L U I T: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de voorgestelde bestemming van 

het jaarrekeningresultaat 2018 OFGV; 

2. Een zienswijze kenbaar te maken op het door het AB van OFGV voorgestelde 

rekeningresultaat van 2018. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 23 september 2019. 

De griffier,             de voorzitter, 


