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Onderwerp
OFGV jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Geen zienswijzen indienen op de begrotingswijzigingen 2018 en de 

ontwerpbegroting 2019 van de OFGV.
2. De eerder door het college verzonden aankondiging, dat de gemeente geen 

zienswijzen heeft, bevestigen.

Doelstelling
Met dit besluit wordt beoogd het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV in kennis 
te stellen van de reactie door de raad op de begrotingswijziging 2018 en de 
ontwerpbegroting 2019.

Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV ontving de raad van het 
Dagelijks Bestuur de volgende stukken:

- De jaarstukken OFGV 2017. 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 14 november 2018 tot de definitieve resultaatbestemming te komen.

- De begrotingswijziging OFGV 2018. Het betreft de overdracht van de asbesttaken 
door gemeente Gooise Meren aan de OFGV. Met deze begrotingswijziging wordt ook de 
stemverdeling gewijzigd op basis van de nieuwe bijdragen. De raden en Staten kunnen 
hierop een zienswijze kenbaar maken.

- De ontwerpbegroting OFGV 2019. De raden en Staten werden tot 13 mei 2018 
in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Bij het opstellen van de 
ontwerpbegroting is uitgegaan van de kaders die in het AB op 7 februari 2018 heeft 
vastgesteld. Ter informatie is de door het AB vastgestelde kadernota 2019 toegevoegd.

De ontwerpbegroting 2019 is besproken met de leden van de raadswerkgroep 
gemeenschappelijke regelingen met als conclusie dat de ontwerpbegroting geen 
aanleiding vormt tot het maken van opmerkingen of het indienen van een zienswijze.

De termijn voor het indienen van zienswijzen op de begrotingswijziging 2018 en de 
Ontwerpbegroting 2019 sluit op 13 mei 2018.
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Argumenten
1.1 De begrotingswijziging 2018 betreft Gooise Meren(asbesttaken). De wijziging heeft, 
met uitzondering van de stemverhouding, geen effect op onze gemeente en vormen geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen.

1.2 De ontwerpbegroting 2019 is besproken met de leden van de raadswerkgroep 
gemeenschappelijke regelingen met als conclusie dat de ontwerpbegroting geen 
aanleiding vormt tot het maken van opmerkingen of het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen
Geen kanttekeningen.

Planning/uitvoering
Het college heeft, onder voorbehoud van bevestiging door de raad, per brief de reactie 
binnen de gestelde termijn aan de OFGV kenbaar gemaakt.

Bijlagen
- Brieven van de OFGV aan de gemeenteraden en Provinciale Staten (Verseon zaak 

553471, documenten 553476, 553478, 553481, 553484, 553486, 553487, 553489, 
553491)

- Uitgaande collegebrief reactie op de Begrotingswijziging 2018 en de Ontwerpbegroting 
2019 Verseon doe: 563740

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

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018, no. 18.0000201; 

gelet op artikel 35 lid 2 en 6 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen zienswijzen indienen op de begrotingswijzigingen 2018 en de ontwerpbegroting 
2019 van de OFGV.

2. De eerder door het college verzonden aankondiging, dat de gemeente geen 
zienswijzen heeft, bevestigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juni 2018.
C^e'grjffier, de voorzitter,


