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Zienswijze begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018  

 
Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
In uw brief van 28 maart 2017 met kenmerk 2017 OFGV ivw02, heeft u Provinciale Staten conform 
het bepaalde in art 23 van de Gemeenschappelijke Regeling de begrotingswijziging 2017 en de 
ontwerpbegroting 2018 toegezonden en ons in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te 
dienen.  
 
Zienswijze met betrekking tot de begrotingswijzigingen 2017 
Wij hebben geen opmerkingen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2017.  
 
Zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 
Opleidingskosten blijven erg hoog 
Een begroting van € 334.979 voor opleidingskosten op een personeelsbestand van zo’n 117 fulltime- 
equivalent (fte), betekent een gemiddelde van € 2.863 per fte.  
In de eerste jaren ging u uit van een opleidingsbudget van 4% van het salarisbudget, een logisch 
gevolg van een startende organisatie en verscherpte eisen. Na 4 jaar zou dit genormaliseerd worden 
naar 2,5%. Dat wordt nu teruggedraaid naar 3,8% in 2018 en 3,6% in 2017. Wat is hier de reden van?  
 
Weinig flexibiliteit in formatie  
Het budget voor inhuur bij ziekte bedraagt € 88.000 en de flexibele schil bedraagt € 30.000 in 2018. 
Als dit afgezet wordt tegen de salariskosten in de begroting bedraagt het bij elkaar ongeveer 1%. In 
het voorlopige jaarverslag 2016 staat dat er in 2016 een aantal vacatures zijn ingevuld en een 
aantal vacatures nog openstaan. Dit roept de vraag op welke ruimte in de formatie nu nog niet is 
opgevuld welke ingezet zou kunnen worden als flexibele schil.  
 
De salariskosten en frictiekosten ten onrechte voor rekening van provincie Flevoland.  
De provincie Flevoland heeft in 2016 de opdracht voor bodemsanering en coördinatie groene 
handhaving verlaagd met structureel € 86.000. De OFGV werkt aan het begeleiden van personeel 
naar ander werk zodat taakstelling ingevuld kan worden door verlaging van het salarisbudget. De 
kosten worden ons inziens ten onrechte doorbelast aan de provincie Flevoland. Momenteel lopen 
hier gesprekken met de OFGV over.  
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Wederom fors voorlopig positief jaarrekening resultaat  
Uit de voorlopige jaarrekening 2016 blijkt een voordelig saldo van baten en lasten van € 603.000 ten 
opzichte van € 469.000 in 2015 en € 365.000 in 2014. Bij de definitieve jaarrekening zal een voorstel 
resultaat bestemming ingediend worden aan Provinciale Staten voor zienswijze. Wat betekent dit 
voor de begroting 2018 van de OFGV? 
 
Beoogde invoering kostprijssystematiek blijft achter 
Al in 2016 is met u de afspraak gemaakt om een kostprijssystematiek in te voeren. Gelet op deze 
afspraak gaan wij er van uit dat dit in 2017 ook wordt geeffectueerd en dat dit een gevolg heeft 
voor de begroting 2018 van de OFGV.  
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 


