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Agendapunt 

1. Beslispunten 
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke 
Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in verband 
met BTW-ondernemerschap. 

2. Inleiding 
Op 3 juli 2012 heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(hierna: OFGV) bij Provinciale Staten een verzoek ingediend om in te stem
men met een aantal wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: 
GR). 
De voorgelegde wijzigingen hebben betrekking op het (kunnen) vormgeven 
van de OFGV als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. 

3. Beoogd effect 
De GR in overeenstemming brengen met het wenselijke BTW-regime conform 
besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de OFGV. 

4. Argumenten 
1.1 Bevoegdheid PS 
Op grond van art 51 lid 3 Wet Gemeenschappelijk Regelingen behoeven ook 
wijzigingen van de GR instemming van Provinciale Staten. 

1.2 De OFGV wordt BTW-ondernemer 
Tijdens de oprichtingsvergadering van de OFGV is aangekondigd dat de GR op 
een aantal punten aanpassing behoeft. Een van de benodigde aanpassingen 
betreft het mogelijk maken dat de OFGV als BTW-ondernemer opereert, zo
dat zij BTW op facturen kan terugvragen en de BTW niet als kosten doorbe
last aan de 17 deelnemers. 
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1.3 De GR moet worden aangepast vanwege BTW-ondernemerschap 
Om door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt te worden, 
moet de OFGV meer zijn dan een geavanceerde manier van kosten verdelen 
onder deelnemers. Men moet "belaste" prestaties leveren en dienovereen
komstig de kosten in rekening brengen. In plaats van "bijdragen van deelne
mers" wordt daarom gesproken van "vergoedingen voor diensten". Resteren
de middelen in enig jaar moeten in de reserve worden gestort in plaats van 
terugbetaald op basis van een verdeelpercentage aan de deelnemers. Het 
Algemeen Bestuur van de OFGV zal nog aanvullende richtlijnen vaststellen 
met betrekking tot de vorming en de omvang van de reserves en de voorzie
ningen. 

1.4 Wijziging ivm BTW-ondernemerschap kan niet wachten op veegronde 
De OFGV heeft aangekondigd dat de GR op een aantal punten aanpassing be
hoeft, die in een veegronde worden meegenomen en aan de deelnemers zul
len worden voorgelegd. De onderhavige wijzigingen kunnen daarop niet 
wachten. -
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5. Kanttekeningen 
Deze kanttekeningen zijn opgezet als risico analyse. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

O De wijziging van artikel 4 lid 8 aangaande de door het AB vast te stellen tariefstructuur 
voor deelnemers sluit materieel aan bij het afgesproken "kostprijsmodel" (tarief per ac
tiviteit of dienst). 

O Op basis van het advies van belastingadviesbureau EFK blijkt dat de meest voordelige 
fiscale structuur het BTW - ondernemerschap betreft. 

O PS houdt invloed op de tarifering en de bestemming van eventueel te vormen reserves, 
daar de tariefvoorstellen in de begroting worden opgenomen. De begroting wordt voor 
zienswijze aan PS voorgelegd. 

O De in artikel 26 lid 4 vervallen afrekening met deelnemers per 1 juni brengt geen aan
vullend risico met zich mee, omdat de afrekening met deelnemers zal plaatshebben op 
basis van een dienstverleningsovereenkomst. Die overeenkomst wordt momenteel ont
wikkeld. 

O De reeds gemaakte geüpdate risicoanalyse voor de OFGV blijft van kracht (HB nummer 
1355267). Onderstaande risicoanalyse is aanvullend en specifiek gemaakt voor de aan
passing van de GR i.v.m. het gewenste BTW-ondernemerschap. 

Als gevolg van deze door de OFGV voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling 
zijn voor de provincie de volgende risico's te onderscheiden: 

Algemeen: 
1 Indien de betreffende wijzigingen niet worden doorgevoerd in de GR, bestaat volgens be

lastingadviesbureau EFK het risico dat de fiscus de OFGV niet aanmerkt als een BTW-
onderneming. De OFGV is dan meer een entiteit om de kosten te verdelen. 

O Gevolg kan zijn dat de OFGV de BTW op de inkoop (voordruk) niet kan terug
vragen bij de fiscus waardoor de kosten - en de bijdragen van de deelnemers -
hoger uitvallen. 

O Beheersmaatregel: de wijzigingen In de GR doorvoeren in 2012. 
Specifiek: 
2 Indien de totstandkoming van het kostprijsmodel niet binnen de verwachte termijnen wordt 

gerealiseerd, zou in theorie de fiscale constructie (BTW-onderneming) in gevaar kunnen ko
men. 

O Gevolg kan zijn dat de fiscus de teruggevorderde BTW zal claimen bij de OFGV 
en de provincie als deelnemer daar een aandeel in moet nemen. 

O Beheersmaatregel: in de periodiek monitoring - van de OFGV - de voortgang van 
de ontwikkeling van een kostprijsmodel betrekken en de OFGV vragen daar 
over te rapporteren. 

3 Indien de in artikel 26 lid 1 voorziene opslag voor onvoorzien en reservevorming ongewenste 
gevolgen heeft voor de tarieven heeft de provincie daar minder Invloed op. 

O Gevolg kan zijn dat die vorm van tarifering kostprijsverhogend gaat werken.  
O Beheersmaatregelen: 

• De tarieven worden jaarlijks middels de begroting voorgelegd aan het AB, 
PS kan daar haar zienswijze inbrengen. 

• Het beleid ten aanzien van de vorming en de omvang van reserves wordt 
nog vastgesteld door het AB (Artikel 28 lid 1). De provincie kan daar als 
deelnemer t.z.t. invloed op uitoefenen. 

« Middels de monitoring op het verloop van de budget uitputtingen - in de 
loop van het jaar - kan door een begrotingswijziging / aframing worden 
voorkomen dat de reserve positie verder toeneemt dan gewenst. 



k 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D Statenvoorstel 

Registratie 
1359342 
Bladnummer 
3 

4 In artikel 28 lid 2 was opgenomen dat het dagelijks bestuur een begrotingswijziging kan 
voorstellen aan het AB. Die passage is vervallen. 

O Gevolg is dat het lijkt dat die mogelijkheid nu is verdwenen. Dat is geenszins 
het geval, het DB kan ten alle tijden een wijziging van de begroting in procedu
re brengen. Dat geldt uiteraard ook voor aanvullende dotaties of ontrekkingen 
aan de reserves. Die wijzigingen worden zoals gebruikelijk voor een zienswijze 
aan PS voorgelegd. 

O Beheersmaatregel: vertegenwoordiger van de provincie zal in het DB en AB alert 
moeten zijn op voorleggen van dergelijke begrotingswijzen. 

O Essentie van het de aanpassing is dat het BTW ondernemerschap vereist dat het 
resultaat niet middels een verdeelmethode wordt teruggeven aan de deelne
mers, maar wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het beleid ten aanzien 
van de vorming en de omvang van reserves wordt nog vastgesteld door het AB 
(Artikel 28 lid 1). De provincie kan daar als deelnemer t.z.t. Invloed op uitoefe
nen. 

6. Vervolgproces 
Na reactie van alle 17 deelnemers kan het Algemeen Bestuur de gewijzigde GR vaststellen. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012, nummer 13S9342. 

BESLUITEN: 
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling van de Omge
vingsdienst Flevoland a Gooi en Vechtstreek in verband met BTW-ondernemerschap. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 september 2012. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 
nummer: 

Openbaar in de zin van 
de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Aanbiedingsbrief OFGV HB 1350372 Ja 
Brief aan OFGV instemming GR HB 1359371 Ja 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012, nummer 1359342. 

BESLUITEN: 

In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in verband met BTW-ondernemerschap. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van_S september 2012. 

griffier, ^ voorzitter. 
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