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Onderwerp
OFGV Jaarstukken 2016, Begrotingswijziging 2017 en Ontwerpbegroting 2018
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. Kennis nemen van de jaarstukken 2016.
2. Kennis nemen van de voorgestelde route en planning van de jaarcijfers tot en met
"Definitieve resultaatbestemming" in het AB van de OFGV.
3. Het DB van de OFGV melden dat de begrotingswijzigingen 2017 geen aanleiding
vormen tot het maken van opmerkingen.
4. Zienswijze kenbaar maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2018.
Doelstelling
De raad informeren over de begrotingscyclus van de OFGV. Een zienswijze
kenbaar maken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2018.
Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV ontving de raad van het
Dagelijks Bestuur twee brieven. Samengevat betreft het:
-

De j a a r s t u k k e n OFGV 2 0 1 6 . Het betreft de voorlopige cijfers die aan de
gemeenten en provincies ter informatie zijn aangeboden. Hierop hoeft niet
gereageerd te worden. In deze brief wordt tevens een planning/route voorgesteld
om op 15 november 2017 tot de definitieve resultaatbestemming te komen.

-

De b e g r o t i n g s w i j z i g i n g OFGV 2 0 1 7 . Het betreft twee begrotingswijzigingen,
de inbreng van structurele asbesttaken door de gemeente Dronten en
harmonisatie takenpakket Gooise Meren. De raden en Staten kunnen hierop een
zienswijze kenbaar maken. Deze wijzigingen vormen geen aanleiding voor tot het
maken van opmerkingen.

-

De o n t w e r p b e g r o t i n g OFGV 2 0 1 8 . De raden en Staten worden tot 24 mei 2017
in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Ter informatie is daarbij de
door het AB vastgestelde kadernota 2018 toegevoegd. Daarbij tevens opgemerkt
dat de besluitvorming over de Kostprijssystematiek de begroting 2018 kruist.
Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de lumpsumbijdrage van de deelnemers.
Indien na vaststelling van de begroting het AB besluit dat de Kostprijssystematiek
een effect heeft op de bijdrage van de partners in 2018 dan wordt dit door een
begrotingswijziging voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd.

De termijn voor het indienen van zienswijzen op de begrotingswijziging 2017 en de
Ontwerpbegroting 2018 sluit op 24 mei 2017.
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Argumenten
1.1
Conform artikel 34b van de wet op de gemeenschappelijke Regelingen dient het
DB van de OFGV voor 15 april de voorlopige jaarrekening over het voorgaande
boekjaar aan de raden en Staten toe te zenden. Dit heeft een informatief karakter
en hierop hoeft niet gereageerd te worden.
2.1

Zo is de raad op de hoogte van de planning/route die die de OFGV volgt om tot de
definitieve resultaatbestemming in het AB te k o m e n :
Maart 2017: Accountantscontrole
24 mei 2017: Definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming in DB
28 juni2017: Definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming in AB
15 juli 2017: Definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming aan raden
en Staten.
1 oktober 2017: Sluiting zienswijzetermijn; resultaatbestemming.
18 oktober 2017 Definitieve resultaatbestemming in DB.
15 november 2017: Definitieve resultaatbestemming in AB.

3.1

De begrotingswijziging 2017 betreffen de gemeenten Dronten (asbesttaken) en
Wijde Meren (harmonisatie takenpakket). De wijzigingen hebben geen effect op
onze gemeente en vormen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4.1

Vaststellen dat een sluitende begroting 2018 is gepresenteerd. In de OFGVbegroting 2018 is de bezuinigingstaakstelling van 1 % per jaar verwerkt en wordt
zoals afgesproken geen prijs- en loonindexatie berekend. Vanaf 2019 vervalt de
bezuinigingstaakstelling en wordt er ook weer rekening gehouden met loon- en
prijscompensatie. De taakstelling in de begroting 2018 bedraagt € 298.000 en de
OFGV denkt deze in te vullen door extra taken uit te voeren voor haar
deelnemers, uren eigen medewerkers te dekken uit subsidies en inkomsten te
generen met het kenniscentrum (o.a. aanbieden van vakopleidingen). De totale
begrotingslasten 2018 bedragen afgerond € 11,7 miljoen. De bijdrage voor
Noordoostpolder hierin is geraamd op € 798.249 en dit bedrag zal worden
opgenomen in onze programmabegroting 2018.
Met betrekking tot de Kostprijssystematiek vaststellen dat de raad ervan uit gaat
dat indien het AB besluit dat de Kostprijssystematiek een effect heeft op de
bijdrage van de partners in 2018 dat dit door een begrotingswijziging voor
zienswijzen aan de raden en Staten wordt voorgelegd.

4.2

Kanttekeningen
De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap in OFGV.
Planning/uitvoering
Het college heeft, onder voorbehoud van goekeuring door de raad, per brief de zienswijze
binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt.
Bijiagen
- Brieven inzake Jaarstukken 2016, begrotingswijzigingen 2017 en Ontwerpbegroting
2018 Jaarstukken OFGV (475015 474991 en 475018).
- Zienswijzebrief aan^DB van OFGV; (478774).
t^CoMe^il^pn byfgemeester en wethouders,
de burgemeester.

.1L0C0
uillehouder

: De heer W.C. Haagsma
: de heer L.C.W.M. Nijs; 0527 63 34 0 1 ; b.nijs@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpoider,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2017, no. 478752;
gelet op artikel op artikel 23 van de de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
BESLUIT:
De volgende reactie aan de OFGV kenbaar te maken:
1. Dat de jaarstukken 2016 en de begrotingswijziging 2017 geen aanleiding
geven tot een reactie.
2. Kennis te nemen van de planning en route van de begrotingsplanning van
de OFGV voor 2018.
3. Naar aanleiding van de ontwerpbegroting OFGV 2018 een zienswijze naar
voren te brengen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 6 juni 2017
De griffier,
de voorzitter.

