Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

5 maart 2014

2014 OFGVms03

233359

2 april 2014

Onderwerp

Bijlagen

Inlichtingen

zienswijze op
begrotingswijzigingen
2014 en
Ontwerpbegroting 2015

geen

dhr. O.W.M. Storms, (0527) 63 33 79

Geachte heer/mevrouw,
In uw hierboven aangehaalde brief heeft u de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in
te dienen op de ontwerpbegroting 2014. Gezien het feit dat de eerstvolgende
vergadering van de raad eerst op 26 mei 2014 is en daardoor een zienswijze voor de
termijn van 11 mei 2014 niet mogelijk is, dienen wij deze zienswijze in, onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Mocht de raad onze zienswijze niet of niet geheel delen dan zullen wij u zo spoedig
mogelijk daarvan in kennis stellen. Dit zal in ieder geval niet voor 27 mei 2013 zijn.
Hieronder geven wij onze zienswijze omtrent de ontwerpbegroting

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2014
Ten aanzien van de Wabo decentralisatie merken wij het volgende op.
Het college van burgemeester en wethouders is 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 uw begroting neemt u alvast een voorschot daarop door zonder meer uit te gaan van
het opvolgen van het advies van de staatssecretaris. Hiermee negeert u het budgetrecht
van de raad.
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 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 uw dienst voor het college
uitvoert. Wij achten dat in eerste aanleg buiten proportioneel. Mocht het Algemeen
Bestuur deze begrotingswijziging goedkeuren dan verzoeken wij u ons een specificatie
van uw begrote kosten per inrichting te verstrekken.
U boekt deze bijdrage ook voor 2015 in uw begroting. Echter wij willen er met nadruk op
wijzen dat vanaf 2016 uw uitvoeringsdienst op kostprijssystematiek de dienstverlening
zal uitvoeren.

Ontwerpbegroting 2015
Onder paragraaf A.1.2. schetst u een “basistakenpakket”. De daaronder opgegeven
opsomming strookt evenwel niet geheel met de landelijk vastgestelde versie (versie 2.3)
van het basistakenpakket. Wij achten dat niet correct. Wij verzoeken u daarom de
basistaken ook te definiëren conform de landelijke afspraken.
Ten aanzien van de meerjarenraming merken wij op dat daarin geen rekening is
gehouden met de kostprijssystematiek. De meerjarenraming kan daardoor niet zo
worden vastgesteld. Deze geeft immers geen getrouw financieel beeld.
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

