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Onderwerp

Zienswijze resultaatbestemming OFGV 2017
Advies raadscommissie

Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen tegen het voorstel tot de resultaatbestemming 2017
van OFGV.
Doelstelling

Een besluit te nemen over de resultaatbestemming 2017 van de Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Inleiding

Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV heeft de raad van het
Dagelijks Bestuur een brief (d.d. 29 juni 2018) 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 2017.
Argumenten

Het rekeningresultaat van OFGV bedraagt EUR 729.145,Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de
Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen van de OFGV
stelt het DB voor het jaarrekeningresultaat over 2017 onder voorbehoud van zienswijzen
als volgt te bestemmen:
a) Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad
62.459,- terug te betalen aan de partners;
b) Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad
44.000,- te doteren aan de Algemene Reserve;
c) Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten ad
71.126,- terug te betalen aan desbetreffende partners;
d) Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten van de
provincie Flevoland ad
2.626.- te verrekenen met een openstaande rekening
bij de provincie uit 2017 (conform afspraak met Flevoland);
e) Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies ad
548.934,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.
Kanttekeningen

Het bedrag boven € 300.000 van de innovatie- en ontwikkelingsreserves (onder e) wordt
conform de door het AB vastgestelde spelregels (28-6-2017) in april terugbetaald aan de
partners. In de OFGV-begroting 2019 is opgenomen dat de reserve niet ongelimiteerd
wordt aangevuld. Hierbij wordt een plafond van maximaal € 300.000 gehanteerd met als
peildatum 31 december om te monitoren of dat plafond al dan niet wordt overschreden.
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Als op 31 december blijkt dat daarmee het plafond van € 300.000 wordt overschreden,
dan wordt het meerdere alsnog direct uitbetaald aan de partners.
Met de terugbetaling van het overschot in de reserve hoeft de OFGV niet te wachten op
de resultaatbestemming die eerst voor zienswijzen aan de raden en Staten wordt
voorgelegd. Dit overschot kan na het opmaken van de jaarcijfers aan de deelnemende
partijen worden uitbetaald. Dit betekent dus in maart/april in plaats van bij de
resultaatbestemming in november. Voorgenomen projecten ten laste van de Reserve
Innovatie en Ontwikkeling worden voorgelegd aan het DB.
Planning/uitvoering

De brief waarin wordt bericht dat er geen zienswijze wordt ingediend kan tijdig worden
verzonden.
Bijlagen

- Brief van DB OFGV incl. bijlagen aan de raad (Verseon zaak 577014)

Portefeuillehouder : W. Haagsma
Steller
: de heer L.C.W.M. Nijs; 0527 63 34 01; b.nijs@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018,
no.18.0000578;
gelet op artikel 23 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regelingen
BESLUIT:

geen zienswijze in te dienen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 1 oktober 2018.
De griffier,
de voorzitter,

