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Emmeloord, 19 april 2016. 

 

Onderwerp 

Vaststellen zienswijze op begrotingswijziging en conceptbegroting 2017 OFGV. 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. De zienswijze zoals vastgelegd door het college in zijn brief van 3 mei vast te 

stellen. 

2. De conceptbegroting 2017 van OFGV ingevolge artikel 23, lid 3 van GR voor een 

ieder ter inzage te leggen 

 

Doelstelling 

Met dit besluit wordt beoogd het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV in kennis te stellen 

van de zienswijze op de begrotingswijzigingen 2016 en de conceptbegroting 2017. 

 

Inleiding 

Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Flevoland& 

Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft u van het Dagelijks Bestuur een brief ontvangen met 

daarin de uitnodiging om op grond van artikel 23 van de GR een zienswijze in te dienen 

op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2016 en de conceptbegroting 2017. De termijn 

voor het indienen sluit op 13 mei 2016. 

Aangezien deze termijn niet toeliet om dit onderwerp bij uw raad te agenderen heeft ons 

college een zienswijze gezonden. Het voorstel strekt tot het vaststellen van deze 

zienswijze van het college. 

 

Argumenten 

Het is belangrijk dat de raad invloed heeft op de begroting van een openbaar lichaam. 

De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). De heer Haagsma heeft 

namens ons zitting in het AB. 

 

Kanttekeningen 

De gemeente Noordoostpolder heeft slechts voor een gering percentage zeggenschap in 

OFGV. Het besluit tot vaststelling van het AB hoeft niet in lijn te zijn met de door de 

gemeente Noordoostpolder ingebrachte zienswijze. 

 

Planning/uitvoering 

De zienswijze is op 3 mei gezonden aan OFGV. 

 

Bijlagen 

Zienswijze brief aan DB van OFGV. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 
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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 19 april 2016, no. 394292; 

 

gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek; 

 

B E S L U I T: 

 

1. De zienswijze zoals vastgelegd door het college in zijn brief van 3 mei vast te stellen; 

2. De conceptbegroting 2017 van OFGV ingevolge artikel 23, lid 3 van GR voor een 

ieder ter inzage te leggen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 4 juli 2016 

De griffier,             de voorzitter, 

 


