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 *2094654* 
 
Onderwerp 
Zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatsbestemming Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 2016  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2018 van de 

OFGV 
2. Geen zienswijze in te dienen over de resultaatsbestemming 2016 van de 

OFGV 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5.1: Milieu incl. omgevingsdien-
sten 

 
3. Eerdere behandeling  

Conform artikel 34 b van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
(WGR) heeft de OFGV de jaarstukken 2016 aangeboden aan de Raden en Sta-
ten. Op 5 oktober 2017 zijn deze stukken aan u bekend gemaakt via de Lijst 
Ingekomen Stukken (LIS) 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1. Op 28 juni 2017 heeft het AB van de OFGV de invoering van een Kost-
prijssystematiek per 1 januari 2018 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. Bij het besluit tot invoering 
met ingang van 1 januari 2018 van de kostprijssystematiek bleken de fi-
nanciële gevolgen voor een aantal partners fors. Vanuit het oogpunt van 
solidariteit is daarom in het DB van 20 september 2017 besloten tot miti-
gatie van de partnerbijdragen in 2018. Deze mitigatie betekent dat de 
wijziging van de bijdrage in 2018 slechts voor 50% wordt doorgevoerd en 
pas in 2019 voor 100%. 
 

2. In de gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat het dagelijks 
bestuur van de OFGV jaarlijks een voorstel maakt voor een resultaatsbe-
stemming van het afgelopen jaar en deze vervolgens toezendt aan de 
Raden en Staten. De Raden en Staten kunnen op grond van artikel 23 en 
25 van de GR hun zienswijze over de resultaatsbestemming en gewijzig-
de begroting naar voren brengen. De zienswijzen moeten uiterlijk 22 no-
vember 2017 worden ingediend bij de OFGV. Het algemeen bestuur van 
de OFGV zal vervolgens de bestemming van het rekeningresultaat en de 
gewijzigde begroting voor 2018 definitief vaststellen.  

 
5. Verdere behandeling PS 

n.v.t.  
 

6. Korte toelichting op voorstel 
n.v.t. 

 
7. Beoogd effect 

Reactie op de gewijzigde begroting voor 2018 en het voorstel resultaatsbe-
stemming 2016 kenbaar maken aan de OFGV.  
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8. Argumenten 

1.1 Begrotingswijziging invoering Kostprijssystematiek (KPS) 
Op 28 juni 2017 heeft het AB de invoering van een Kostprijssystematiek per 1 januari 2018 vast-
gesteld. 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 invoering van de KPS heeft structureel een voordelig effect op de 
bijdrage van de Provincie (in 2018 € 282.111,- en vanaf 2019 € 565.222,-). De effecten van de 
KPS zullen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2018-2021.  
 
2.1 Voorstel resultaatsbestemming is conform afspraken en regels 
Alle begrotingswijzigingen zijn conform bestuurlijke besluiten verwerkt. Ook de berekening van 
de teruggaven worden conform afspraken voorgesteld. 
Het rekeningresultaat van de OFGV over 2016 wordt voor een deel teruggestort naar de part-
ners.  
Het Flevolandse deel in het resultaat is € 265.329,-. Deze meevaller bestaat voor € 66.674 uit 
overgebleven directe productiekosten en voor € 198.655 uit de reguliere bedrijfsvoering over 
2016. Het overige deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies van 
€ 278.596 wordt door de OFGV toegevoegd aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikke-
ling. 
 
Het voordelige rekeningresultaat zal middels een gemandateerde begrotingswijziging worden 
toegevoegd aan het begrotingssaldo 2017 van de provincie. 

 
9. Kanttekeningen 

De definitieve besluitvorming over het rekeningresultaat ligt bij het algemeen bestuur (AB) van 
de OFGV, zij besluiten ook wat te doen met de ingebrachte zienswijzen.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

OFGV Verzoek zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatbestemming 2016 2132770 Bijgevoegd  

OFGV Zienswijzebrief bijlage 1 KPS berekening 2132771 Bijgevoegd 

OFGV Zienswijzebrief bijlage 2 OFGV jaarstukken 2016 gewaarmerkt 2132772 Bijgevoegd 

OFGV Zienswijzebrief bijlage 3 OFGV accountantsverklaring 2016 was getekend 2132773 Bijgevoegd 

OFGV Zienswijzebrief bijlage 4 OFGV verslag van bevindingen 2016 was getekend 2132774 Bijgevoegd 

Brief zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatsbestemming OFGV 2016 2195879 Bijgevoegd 
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