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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 17 oktober 2017.
Onderwerp
zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatbestemming 2016 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
Geen zienswijze in te dienen tegen het voorstel tot begrotingswijziging 2018 en de
resultaatbestemming 2016 van OFGV.
Doelstelling
Een besluit te nemen over de begrotingswijziging en de resultaatbestemming van de
Omgevingsdienst Flevoland 8i Gooi en Vechtstreek
Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV heeft de raad van het
Dagelijks Bestuur een brief (d.d. 26 september 2017) ontvangen met daarin de
uitnodiging om op grond van artikel 23 en artikel 25 van de GR een zienswijze in te
dienen op de voorgestelde begrotingswijziging en resultaatbestemming van de
jaarrekening 2016. Omdat de termijn voor het indienen van een zienswijze niet toeliet dit
onderwerp (tijdig) te agenderen stellen wij voor de brief van het college waarin OFGV
wordt bericht geen zienswijze in te dienen te bekrachtigen als zienswijze van de raad.
Argumenten
Invoering Kostpriissystematiek
Op 28 juni 2017 heeft het AB de Kostprijssystematiek (KPS) vastgesteld. Met de KPS
wordt de kostenverdeling tussen de partners in overeenstemming gebracht met de
werkzaamheden die voor de verschillende partners worden uitgevoerd. De totale kosten
van de OFGV wijzigen niet. De KPS voorziet in een uniforme werkwijze ("level playing
field") en een toerekening van kosten aan de hand van vastgestelde kengetallen.
Afgesproken is dat dit model iedere drie jaar wordt geactualiseerd aan de hand van
ervaringscijfers. De partnerbijdrage wordt daarmee steeds voor d r i e j a a r vastgesteld. Op
die manier kunnen reguliere fluctuaties in de uitvoering worden opgevangen zonder
directe financiële gevolgen voor de deelnemers.
De zienswijze va de gemeente Noordoostpolder is niet overgenomen. Wel heeft het AB
aan het DB gevraagd om te komen met een mitigatievoorstel. Dit voorstel is verwerkt in
de nu voorliggende wijziging van de begroting.
De voorgestelde mitigering houdt in dat de wijziging in de bijdrage in twee stappen wordt
doorgevoerd. In 2018 5 0 % en in 2019 100%. Voor de gemeente Noordoostpolder, die
meer moet bijdragen als gevolg van de KPS, is dat een gunstige ontwikkeling.
Resultaatbestemming van de jaarrekening 2016
Het rekeningresultaat van OFGV is € 937.277, Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de
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Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen van de OFGV
stelt het DB voor het jaarrekeningresultaat over 2016 onder voorbehoud van zienswijzen
als volgt te bestemmen:
a) Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad
€ 6 5 8 . 6 8 1 , - terug te betalen aan de partners.
b) Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies uit
voorgaande jaren ad €278.596,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en
ontwikkeling.
Het aandeel van de gemeente Noordoostpolder in de begroting voor 2016 bedraagt
7,15%. Daardoor ontvangen wij een bedrag van €41.933, Conclusie: de invoering van de KPS staat niet meer ter discussie. Dat is reeds besloten
door het AB. Het mitigatievoorstel en het voorstel met betrekking tot het
rekeningresultaat zijn niet in strijd met de belangen van de gemeente Noordoostpolder.

Kanttekeningen
Als de meerderheid van het AB niet instemt met het voorstel tot mitigatie wordt per 2018
in één keer de KPS ingevoerd.

Planning/uitvoering
De brief waarin wordt bericht dat er geen zienswijze wordt ingediend is tijdig verzonden.
Bijlagen
Brief van DB OFGV incl. bijlagen aan de raad (516527 t / m 516531)
brief aan OFGV (516517)
Het colleg

burgemeester en wethouders,
de burgemeester.

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma
Steller
: de heer O.W.M. Storms; 06 48 13 46 1 1 ;
o.storms@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017, no. 516675;
gelet op artikel 23 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
BESLUIT:
geen zienswijze in te dienen tegen het voorstel tot begrotingswijziging 2018 en de
resultaatbestemming 2016 van OFGV.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 november 2017.
De griffier,
de voorzitter.

