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Geachte heer, mevrouw,
Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
met deze brief om uw zienswijze op:
 de 2® begrotingswijziging 2018;
 de conceptbegroting 2019.

Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen bedraagt de
zienswijzetermijn 8 weken. U heeft daarom tot uiterlijk 13 mei 2018 de gelegenheid uw
zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen
dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Uw zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook
digitaal indienen via info@ofgv.nl.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat in de GR artikel 23 lid 3 is gesteld dat door
zorg van de deelnemers de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage zal worden
gelegd. Wij verzoeken u hiervoor zorg te dragen.
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begrotingswijziging 2018

Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van de
structurele inbreng asbesttaak door de gemeente Gooise Meren.
De stemverhouding van alle partners verandert licht door deze begrotingswijziging. De
wijziging is in de bijlage toegelicht. De wijzigingen hebben een structureel karakter en
zijn opgenomen in de begroting 2019 die gelijktijdig aan u is verzonden.

Conceptbegroting 2019
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de
kaders die het Algemeen Bestuur op 7 februari 2018 heeft vastgesteld. De Kadernota
2019 is ter informatie bij deze brief gevoegd.
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Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 13 deelnemende
gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges
van deze 15 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.
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