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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 16 augustus 2016.
Onderwerp
Zienswijze Jaarstukken 2015 en bestemming jaarrekeningresultaat 2015 OFGV
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Hamerstuk.
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Niet instemmen met voorstel van het AB met het instellen van een nieuwe
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.
2. Instemmen met het voorstel van het AB om de frictiereserve terug te betalen aan
de deelnemende partners.
Doelstelling
Het AB van de OFGV in kennis stellen van de zienswijze van de raad van Noordoostpolder
over de voorgestelde resultaatsbestemming.
Inleiding
Bij brief van 11 juli 2016 is u door het bestuur van OFGV een brief gezonden
inzake de jaarstukken van 2015 en de bestemming van het resultaat over 2015.
De raad heeft de gelegenheid om voor 1 oktober 2016 een zienswijze over dit
onderwerp te geven.
Argumenten
1.1 Het Algemeen Bestuur is voornemens het resultaat over 2015 deels terug te betalen
(€ 296.937,-) en deels te storten in een nieuw in te stellen reserve, te weten de
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling (€ 311.195,-). Dit voorstel strookt niet
met onze visie. Het gehele resultaat over 2015 van € 608.133 zou terug gegeven moeten
worden aan de deelnemende partners.
1.2 De bezuinigingstaakstelling van 1 % per jaar tot 2018 moet gezocht worden in een
reductie van de kosten. Voor de nadere details verwijzen wij u naar bijgevoegde
zienswijzebrief.
Kanttekeningen
De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap in OFGV. Het
besluit tot vaststelling van de resultaatbestemming door het AB hoeft niet in lijn te zijn
met de door de gemeente Noordoostpolder ingebrachte zienswijze.
Planning/uitvoering
De zienswijze van de raad per brief verzenden aan de OFGV.
Bijlagen
Brief aan raad inzake Jaarstukken 2015
Jaarstukken OFGV
Controleverslag accontant
Accountantsverslag 2015 OFGV
Vastgesteld AB Bestemmingsreserve
Zienswijzebrief aan DB van OFGV; 419378
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HeJ/éopeg^'van burgemeester en wethouders,
de burgemeester.

Portefeuillehouder
Steller

: De heer W.C. Haagsma
: de heer L.C.W.M. Nijs; 34 0 1 ; b.nijs@noordoostpolder.nl
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gemeenfe
De raad van de gemeente Noordoostpolder,

NOORDOOSTPOLDER

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2016, no.
419573-1;
gelet op artikel 25 lid 2 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
BESLUIT:
De volgende zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken:
1. Niet instemmen met voorstel van het AB met het instellen van een nieuwe
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.
2. Instemmen met het voorstel van het AB om de frictiereserve terug te betalen aan de
deelnemende partners.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 12 september 2016.
De griffier,
de voorzitter.
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