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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 28 april 2022.
Onderwerp
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 OFGV
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022;
2. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023.
Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV ontving de raad van het Dagelijks
Bestuur de volgende stukken:
- De 2e begrotingswijziging OFGV 2022.
De OFGV stelt voor de begroting 2022 te wijzigen op de volgende punten:
1. De bijdrage van de gemeente Laren, Blaricum, Lelystad en Urk structureel verhogen in
verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.
2. De bijdrage van de provincie Flevoland structureel verhogen voor systeembeheer en
onderhoud van het softwarepakket voor meetnetbeheer en validatie van kwantiteitsreeksen.
3. Terugdraaien van de verlaging van de bijdrage in 2022 voor de bodemtaken van de provincie
Flevoland en Noord-Holland.
4. Het doteren aan de bestemmingsreserve “Weesp uittreding uit de GR” in verband met de te
ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam
5. Het verhogen van de partnerbijdragen in 2022 en 2023 in verband met de projectkosten van
de omgevingswet.
De raad van de gemeente Noordoostpolder kan instemmen met de 2e begrotingswijziging 2022. De
raad plaatst wel een kanttekening bij punt 5. De OFGV stelt voor de hogere incidentele projectkosten
2022 van € 121.287 in verband met de omgevingswet door te berekenen aan de partners. De raad is
van mening dat gezien de positieve jaarrekeningsresultaten sinds de oprichting van de OFGV
voortaan eerst moet worden onderzocht of incidenteel benodigde budgetten binnen de beschikbare
middelen van de OFGV kunnen worden opgevangen zodat een incidentele verhoging van de
partnerbijdrage achterwege kan blijven.
- De ontwerpbegroting OFGV 2023.
De raden en Staten worden tot 16 mei 2022 in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De
raad kan niet instemmen met de in de ontwerpbegroting 2023 verwerkte projectkosten in verband met
de omgevingswet. Door het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is, net als in 2022, ook
in 2023 incidenteel budget nodig voor de implementatie van de omgevingswet. De OFGV stelt voor
het benodigde bedrag van € 347.636 op te vangen door de bijdrage van de partners te verhogen.
De raad van de gemeente Noordoostpolder stelt voor om het incidenteel benodigde budget voor
projectkosten omgevingswet op te vangen uit het positieve jaarrekeningsresultaat 2021 en/of de
reserve innovatie en ontwikkeling.
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Doelstelling
Met deze besluiten wordt beoogd het DB van de OFGV tijdig in kennis te stellen van de reactie door
de raad op de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023.
De 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 is besproken met een lid van de
raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen met als conclusie dat beide stukken aanleiding
geven tot het indienen van een zienswijze.
Kanttekeningen
De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap in de OFGV.
Planning/Uitvoering
De zienswijze zal na goedkeuring door de raad aan het AB OFGV worden gezonden.
Bijlagen
Brief ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 raden en staten + bijlagen.

Portefeuillehouder
Steller

: W. Flaagsma
: de heer M P. Lange; 0527633552; m.lange@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2022, no. 22.0000637;
gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (de GR-OFGV)
BESLUIT:

1. Een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022
2. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 mei 2022.

