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Geacht bestuur,
Bij brief van 13 maart jl. stelde u ons op de hoogte van de (voorlopige) jaarstukken 2018
en stelde u de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de
begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de OFGV.
Voorlopige jaarstukken 2018

De voorlopige jaarstukken 2018 vormen geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
Begrotingswijzigingen 2019

De voorgestelde begrotingswijzigingen 2019 betreffen deels de overdracht van taken aan
de OFGV door de gemeenten Huizen, Hilversum, Gooise Meren en de Provincie Flevoland.
Deze overdrachten hebben geen effect op onze gemeentelijke begroting en vormen
daarom geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De gemeente Lelystad verlaagt
haar bijdrage met € 243.0459 in verband met de terugtrekking van de
brandveiligheidstaken. Deels worden de kosten met € 74.773 beperkt, door overplaatsing
van een medewerker naar Brandweer Flevoland. De resterende kosten van € 168.276
veroorzaken een structureel tekort op de begroting, verwerkt als taakstellingspost aan de
batenkant. Maar het is nog onzeker of resterende tekort van € 168.276 kan worden
gedekt door extra inkomsten, bijvoorbeeld uit extra meerwerkopdrachten. Ter vermijding
van dit risico zou het beter zijn deze taakstellingspost te behalen door te bezuinigen (het
reduceren van kosten). Hiermee wordt voorkomen dat het tekort uiteindelijk moet
worden gedekt door de gezamenlijke deelnemers.
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Voorts worden een structurele verhoging van de totale begroting voor
arbeidscommunicatie met € 135.925 en een structurele verhogen van het
reiskostenbudget met € 25.000 voorgelegd met als ingangsdatum 1 januari 2019. Voor
Noordoostpolder betekent dit een structurele verhoging met respectievelijk
€ 12.893 (arbeidscommunicatie) en € 2.371 (reiskosten). Naar aanleiding van de
verhoging van de begroting voor arbeidscommunicatie is onvoldoende duidelijk of
mogelijke alternatieven voldoende zijn onderzocht. Bijvoorbeeld of er samenwerking is
gezocht met Samenwerken in Flevoland (SWIF). Binnen SWIF zijn ontwikkelingen gaande
om met een aantal deelnemers het recruitment voor personeel gezamenlijk te
organiseren.
Ontwerpbegroting 2019

Naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2020 merken wij, evenals vorige jaren op, dat
de bezuinigingstaakstelling wordt ingevuld door het genereren van extra inkomsten door
de uitvoering van extra taken zoals het organiseren van cursussen en het
opleidingscentrum. Wij willen er nogmaals op aandringen de taakstelling in te vullen door
reductie in de kosten en niet slechts door het opnemen van taakstellende inkomsten. De
taakstelling is immers opgenomen vanwege de gedachte dat dat een omgevingsdienst
efficiënter kan werken dan de deelnemers afzonderlijk. Door efficiënter werken kunnen
kosten worden gereduceerd. Het opnemen van taakstellende inkomsten levert geen
bijdrage aan de efficiënte bedrijfsvoering. Mochten, door omstandigheden, deze extra
taken (inkomsten) wegvallen dan vormt dit een risico voor de begroting.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad

Omdat het voorstel tot het indienen van de zienswijze niet tijdig kan worden behandeld
in de raad geven wij als college onze zienswijze onder voorbehoud van bevestiging
daarvan door de raad. Naar verwachting kan de raad het voorstel in zijn vergadering van

