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O n d e r w e r p : perspec t ie fno ta 2018 - Ve rhog ing b i j d rage OFGV doo r i nvoer ing 
kos tp r i j s sys tema t i ek 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 10-07-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de gemeente Noordoostpolder deel uitmaakt van de GR OFGV; 
2. de bijdrage van de gemeente gebaseerd is op de overgedragen taken bij de 

oprichting van de OFGV; 
3. deelnemers binnen de wettelijke kaders kunnen bepalen welke taken door de 

OFGV uitgevoerd worden; 
4. op grond van dat takenpakket wordt de financiële bijdrage aan de OFGV bepaald; 
5. het AB van de OFGV onlangs heeft besloten om vanaf 2018 te gaan werken met 

een kostprijssystematiek (KPS); 
6. deze systematiek een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 

veroorzaakt van ongeveer € 300.000, 

van mening dat 
1. de kostprijssystematiek een goed systeem is om de werkelijke kosten te 

berekenen; 
2. de 'vulling van dit model' echter nog te wensen over laat en meer ervaringscijfers 

nodig heeft; 
3. het model de eigen bevoegdheid van raden en staten ondermijnt; 
4. de 'voordeelpartners' een meerderheid in de stemverhouding hebben; 
5. het invoeren van dit model het vertrouwen in elkaar en de OFGV niet ten goede 

komt, 

verzoekt het college op 
1. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze situatie te wijzigen door: 

a. een onderzoek/benchmark te houden naar de vastgestelde parameters (uren 
per product); 

b. te onderzoeken of uittreden en aansluiten bij een naburige omgevingsdienst 
tot de mogelijkheden behoort; 

c. de raad voorafgaand aan de zienswijze termijn over de uitkomsten te 
informeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: 
Politieke Unie 

Voor: 

Tegen: 
6 
i s 

Naam: 
Toon van Steen 

Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen 

Poa^L 


