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Emmeloord, 5 januari 2016. 

 

Onderwerp 

Zienswijze op begrotingswijziging OFGV 2016 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

De zienswijze die het college heeft ingediend te bevestigen 

 

Doelstelling 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(OFGV) kennis te laten nemen van de zienswijze van de Gemeente Noordoostpolder op 

de voorgestelde twee wijzingen van de begroting 2016. 

 

Inleiding 

Op 25 november 2015 heeft de voorzitter van de OFGV namens het Dagelijks Bestuur 

van OFGV twee voorstellen tot wijziging van de begroting 2016 aan uw raad gestuurd. 

Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (ten onrechte wordt 

dit door het DB aangeduid als artikel 35 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen) 

kan de raad binnen 8 weken zijn zienswijze kenbaar maken. 

Agendatechnisch is deze termijn niet haalbaar gebleken. Derhalve heeft ons college een 

zienswijze ingediend onder voorbehoud van bevestiging door uw raad. 

De zienswijze van ons college is dat wij kunnen instemmen met de twee voorstellen tot 

wijziging van de begroting 2016. 

 

 

Argumenten 

1. Het eerste voorstel tot wijziging betreft de overdracht van bodemtaken door de 

provincie Noord-Holland aan de OFGV. De financiele consequenties daarvan 

worden in deze wijziging van de begroting geregeld.Deze wijziging heeft geen 

gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Noordoostpolder. 

2. Het tweede voorstel tot wijziging betreft de samenwerking die OFGV aangaat met 

de gemeente Lelystad op het gebied van ICT. Deze samenwerking zal uiteindelijk 

resulteren in een voordeel van € 100.000 per jaar ten opzichte van de huidige 

aanbesteding. De eenmalige kosten die samenhangen komen voor de helft voor 

rekening van OFGV. Hiervoor is een eenmalige onttrekking aan de Algemene 

Reserve voor noodzakelijk. 

Dit voorstel kan eveneens op onze instemming rekenen. 

 

Kanttekeningen 

Het AB kan besluiten tot wijzing van de begroting in afwijking van de mening van een of 

meerdere deelnemers. 

 

Planning/uitvoering 

Het raadsbesluit wordt ter kennisname gebracht aan het DB van OFGV. 

 



No. 359813-2 

Bijlagen 

1. Brief van het DB OFGV d.d. 25 november 2015 kenmerk 2015 OFGV ivw05 

2. Zienswijze burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2016 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma 

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

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016,  

no. 359813-1; 

 

gelet op artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

B E S L U I T: 

 

De zienswijze die het college heeft ingediend te bevestigen 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2016 

De griffier,             de voorzitter, 

 


