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Emmeloord, 30 september 2014. 

 

Onderwerp 

Zienswijze resultaatbestemming 2013 OFGV en instellen Doelreserve. 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Te besluiten de door het college ingediende zienswijze te bevestigen. 

 

Doelstelling 

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(Hierna:OFGV) in kennis stellen van de zienswijze van de raad van Noordoostpolder over 

de voorgestelde resultaatsbestemming. 

 

 

Inleiding 

Bij brief van 15 september 2014 is u door het bestuur van OFGV een brief gezonden 

inzake de jaarstukken van 2013 en de bestemming van het resultaat over 2013. 

 

De raad heeft de gelegenheid om voor 7 november 2014 een zienswijze over dit 

onderwerp te geven. Gezien het feit dat het onderwerp niet tijdig geagendeerd kan 

worden heeft het college reeds een zienswijze ingediend in de verwachting dat deze kan 

rekenen op uw instemming. 

 

 

Argumenten 

Het Algemeen Bestuur is voornemens het resultaat over 2013 voor een overgroot deel te 

storten in een nog in te stellen reserve, te weten de Doelreserve Frictiekosten. Het 

instellen van deze reserve strookt niet met de door onze bestuurder, wethouder 

Haagsma, in AB en DB van OFGV verkondigde visie. Naar de mening van ons college 

dient het resultaat van 2013 te worden terug gegeven aan de deelnemers, Het betreft 

een totaalbedrag van € 1.319.219,-. Daarvan zou voor de gemeente Noordoostpolder als 

deelnemer 4,33% zijn (= -/- €57.122,-). 

Naar de mening van ons college zijn er al voldoende reserves en dient er eerst een 

sociaal plan te zijn met een kostenopzet voordat er geld beschikbaar kan worden gesteld. 

De uitgebreide tekst van onze visie kunt lezen in onze brief aan het bestuur van OFGV 

over dit onderwerp. 

 

Kanttekeningen 

Het Algemeen bestuur van OFGV heeft reeds eerder over dit onderwerp beraadslaagd. Op 

basis daarvan is besloten de Doelreserve aan te leggen. Indien de meningen van de 

leden van het Algemeen Bestuur niet bijgesteld worden is het te verwachten dat besloten 

wordt de Doelreserve aan te leggen. 
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Planning/uitvoering 

Vanwege de agendering van dit onderwerp in de vergadering van 15 december 2014 is 

besloten tijdig een zienswijze te sturen naar het bestuur van OFGV. 

 

Bijlagen 

Brief van 15 september 2014 van OFGV (in bezit bij griffier). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. W. Haagsma 

Steller : de heer O.W.M. Storms;63 33 79; o.storms@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014, 

no. 271003-1; 

 

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

Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 

 

B E S L U I T: 

 

te besluiten de door het college ingediende zienswijze te bevestigen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 15 december 2014. 

De griffier,             de voorzitter, 


