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Emmeloord, 7 april 2014.

Onderwerp
Begrotingswijziging 2014 en ontwerpbegroting 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Advies raadscommissie
Dit voorstel is behandeld in het RondeTafelGesprek van 12 mei 2014. Alle fracties geven 
aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De zienswijze van het college goed te keuren en als zienswijze van de raad 1.
vaststellen.
Een extra budget aan OFGV ter beschikking te stellen van € 336.657,-.2.
De 9e wijziging van de programmabegroting 2014 vaststellen.3.

Doelstelling

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

Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) heeft u van het Dagelijks Bestuur een brief 
ontvangen met daarin de uitnodiging om op grond artikel 23 van de GR een zienswijze in 
te dienen op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2014 en de ontwerpbegroting 2015. 
Om dat de termijn voor het indienen van een zienswijze sloot op 11 mei 2014 heeft ons 
college gemeend een zienswijze in te dienen onder voorbehoud van goedkeuringen 
vaststelling door uw raad.

Deze zienswijze achten wij zeker noodzakelijk. 
Het college van burgemeester en wethouders is namelijk sinds 1 januari 2014 volledig 
bevoegd gezag voor de voormalige provinciale inrichtingen (met uitzondering van de 
IPPC- en BRZO bedrijven). Als gevolg daarvan heeft er tevens een verschuiving van 
gelden van provinciefonds naar het gemeentefonds plaatsgevonden. 
De staatssecretaris heeft geadviseerd om de budgetten die naar de gemeenten gaan één 
op één door te schuiven naar de uitvoeringsinstanties. Een advies derhalve aan de raad 
die via zijn begroting de schaarse financiële middelen verdeelt. 
In de OFGV begroting wordt alvast een voorschot daarop genomen door zonder meer uit 
te gaan van het opvolgen van het advies van de staatssecretaris. Het is de raad immers 
die moet besluiten tot het verhogen van de bijdrage aan uw uitvoeringsdienst. 

Indien de begroting wordt vastgesteld zoals wordt voorgesteld door het Dagelijks Bestuur 
zal de bijdrage van de gemeente Noordoostpolder worden verhoogd met € 336.657,-. 
Deze verhoging is gelijk aan de extra uitkering uit het Gemeentefonds die de gemeente 
Noordoostpolder voor dit doel heeft gekregen.
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Argumenten
Het is belangrijk dat de raad invloed heeft op de begroting van een openbaar 1.
lichaam waarvan de gemeente deelnemer is.
De begroting van de OFGV heeft directe invloed op de begroting van de 2.

gemeente.
Zeker nu er gebleken is dat er extra gelden van de gemeente worden gevraagd  is 3.
het van belang invloed te hebben op de te kiezen oplossing.
Te verwachten is dat –in lijn met eerdere besluiten van het DB/AB van OFGV- de 4.

begroting wordt vastgesteld conform het ontwerp en daardoor een extra bijdrage 
van € 336.657,- van Noordoostpolder noodzakelijk is.
De ontwerp-begroting anticipeert op een nog te nemen besluit van de 5.
gemeenteraad om ten behoeve van kosten die samenhangen met het 
collegebesluit tot de overdracht van de voormalige provinciale milieu-inrichtingen.
Daarmee wordt het budgetrecht van de raad genegeerd. Het is immers de 
gemeenteraad die gaat over het extra toekennen van gelden uit de Algemene 
Uitkering. Logischerwijze had eerst de raad zijn besluit moeten nemen hierover 
voordat de OFGV haar begroting vaststelt.

Kanttekeningen
De gemeente Noordoostpolder heeft slechts voor een gering percentage zeggenschap in 
OFGV. Het Algemeen Bestuur van OFGV stelt de begroting vast. De uitkomst daarvan 
hoeft niet in lijn te zijn met de door de raad gewenste oplossingsrichting, maar zal 
desalniettemin zijn weerslag hebben op de begroting van Noordoostpolder (verplichte 
uitgave). Indien de begroting wordt vastgesteld conform het ontwerp zal de bijdrage van 
de gemeente Noordoostpolder toenemen van € 481.028,-naar € 817.685,-. Daardoor zal 
ook het percentage van de deelneming toenemen van 4,33% naar 7,39%. 
Noordoostpolder is daarmee in grootte de vierde deelnemer (van 17).

Indien de begroting wordt vastgesteld zoals wordt voorgesteld door het Dagelijks Bestuur 
zal de bijdrage van de gemeente Noordoostpolder worden verhoogd met € 336.657,-. 
Deze bijdrage moet dan worden verstrekt voor 18 inrichtingen die zijn toegevoegd aan 
het bestaande areaal aan inrichtingen waarvan het college reeds het bevoegd gezag is. 
Dat betekent dat de gemeente Noordoostpolder jaarlijks € 18.703,17 betaalt per 
inrichting voor handhavings en vergunningentaken die deze dienst voor het college 
uitvoert. Wij achten dat in eerste aanleg een hoog bedrag. Omdat het bedrag niet nader 
is onderbouwd wordt in de zienswijze gevraagd om een nadere specificatie van de 
kosten.

Planning/uitvoering
Het college heeft reeds een zienswijze ingestuurd. Indien uw raad niet of niet geheel 
instemt met de gegeven zienswijze zullen wij het DB en AB van OFGV terstond schriftelijk 
informeren.

Bijlagen

-brief van 5 maart van het dagelijks Bestuur van OFGV;
-zienswijze van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. W.J. Schutte
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 7 april 2014, no. 237115-1;

gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek;-

B E S L U I T:

De zienswijze van het college goed te keuren en als zienswijze van de raad vast te 1.
stellen.
Een extra budget aan OFGV ter beschikking te stellen van € 336.657,-.2.
De 9e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.3.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 mei 2014.
De griffier,            de voorzitter,


