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Geacht bestuur,
In uw brief van 11 juli jl. heeft u de gemeenteraad uitgenodigd een zienswijze te geven
op de bestemming jaarrekeningresultaat 2015 OFGV. Het jaarverslag en jaarrekening
2015 stuurde u ter informatie.
Wij stemmen niet in met een nieuwe bestemmingsreserve innovatie en
ontwikkeling.
Het instellen van een reserve om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten zodat
ook in de toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden en
fluctuaties in de inkomsten van komende jaren op kunnen worden gevangen strookt niet
met onze visie. Naar onze mening moet het gehele resultaat over 2015 van € 608.133
terug worden gegeven aan de deelnemende partners.
De bezuinigingstaakstelling van 1% per jaar tot 2018 moet gezocht worden in
reductie van de kosten.
U kiest ervoor om de taakstelling door middel van inkomsten te dekken. In onze ogen
draagt dit niet bij aan een efficiëntere OFGV. U heeft een cumulatieve financiële
bezuinigingstaakstelling van € 112.000 per jaar tot en met 2018. Deze 1%
efficiencykorting per jaar is door de partners ingesteld omdat een uitvoeringsdienst als
geheel efficiënter moet kunnen werken als de som van de delen.
Wij zetten vraagtekens bij de huidige invulling van deze bezuinigingstaakstelling

Wij stemmen in met uw voorstel de frictiereserve terug te betalen aan de
deelnemende partners
U voorziet geen aanvullende frictiekosten. Daarom stelt u voor het overschot in de
reserve terug te betalen aan de partners. Eventuele nieuwe aanvullende frictiekosten
worden in 2016 en 2017 uit de reguliere begroting betaald. Zodra alle lopende
arrangementen zijn afgerond kan ook het dan eventueel resterende bedrag worden
terugbetaald en de reserve worden opgeheven. U wilt het overschot in de frictiereserve
ad. € 654.800,- terug betalen aan de deelnemende partners. Wij stemmen hiermee in.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter,

de griffier,

