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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u in afschrift de brief die aan de gemeenteraden en provinciale staten 
van de deelnemende partijen aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
is gezonden. In deze brief worden de raden en de staten gevraagd hun zienswijze naar 
voren te brengen op de ontwerpbegroting 2014 van de OFGV. 

Hoogachtend, 

dhr. J.A. Fackeldey 
Voorzitter Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
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Geachte heer, mevrouw. 

Gelet op artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland 
8i Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014. 

Volgens art. 23 lid 4 van de GR-OFGV dienen de gemeenteraden en provinciale staten van 
de deelnemende partijen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze op de 
ontwerpbegroting in te brengen. In de GR is daarvoor een termijn van 6 weken 
opgenomen. Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft echter besloten de 
zienswijzeperiode te verlengen. U heeft daarom tot uiterlijk woensdag 8 mei 2013 de 
gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor 
zorg te kunnen dragen dat de begroting tijdig wordt ingediend bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

Uw zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat in artikel 23 lid 3 van de GR is gesteld dat 
door zorg van de deelnemers de begroting voor een ieder ter inzage zal worden gelegd. 
Wij verzoeken u hiervoor zorg te dragen. 

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is uitgegaan van de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2014-2016, inclusief de 1 % taakstelling die de eerste 5 jaar geldt. 
Partijen hebben de wens geuit zo mogelijk eerder dan vanaf 2016 te werken met een 
kostprijssystematiek en de begroting te baseren op de werkelijke kosten voor de OFGV. 
Voor de begroting van 2014 is dat nog niet mogelijk. Twee maanden na de start is het 
inzicht in de totale kosten van de OFGV nog niet volledig. De plaatsing van medewerkers 
is afgerond, daarmee is de vacatureruimte bekend maar de invulling daarvan nog niet. 
Daarnaast ontstaat op dit moment, nu de medewerkers de opgedragen taken uitvoeren, 
pas inzicht in wat nog, anders, of beter moet worden geregeld. De ontwerpbegroting van 
2014 toont daarom grote gelijkenis met de begroting van 2013, uiteraard aangepast aan 
de hand van het inzicht in de werkelijke kosten voor zover dat nu al wél bestaat. 
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Te hoge salariskosten 
Nu de medewerkers overgekomen zijn naar de omgevingsdienst blijkt dat de 
salariskosten bij een volledige bezetting € 702.000,- hoger uitvallen dan in de 
oorspronkelijke begroting geraamd. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. 
• Onjuiste berekeninq salariskosten 

De berekening van de salariskosten ten ti jde van het bedrijfsplan is gebaseerd op 
onjuiste gegevens. Eén partij vergat een deel van de werkgeverslasten mee te nemen. 
Hierdoor is de gemiddelde salarissom, waarmee voor elke partij is gerekend, te laag. 
Tevens is ten ti jde van het bedrijfsplan uitgegaan van minder fte dan aan taken 
overkwam. Eén partij deed wel budget en taken over maar vermelde dit niet als 
overkomende fte's. De OFGV dient voor die taak een medewerker aan te stellen, 
inclusief overhead, werkgeverslasten, werkplek etc. Het Algemeen Bestuur is hierover 
reeds in november 2012 geïnformeerd. 

• Duurdere medewerkers 
Medewerkers zijn duurder overgekomen dan berekend in het bedrijfsplan en de 
begroting 2013. Door: 
a) In het sociaal plan is een salarisgarantie afgesproken. Een belangrijk deel van de 

medewerkers ontvangt een garantietoelage om functie- en persoonsgebonden 
toelagen, eindejaarsuitkering, de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering, 
de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling en de arbeidsongeschiktheids
verzekering aan te vullen. Dit drukt bij de OFGV op de directe salariskosten; 

b) Sinds de peildatum 1 januari 2011 hebben diverse cao-ontwikl<elingen 
plaatsgevonden welke de brutosalariskosten opdreven. Salarissen zijn zowel in de 
gemeentelijke (2%) als provinciale (1,2%) cao gestegen. Er zijn meerdere 
wijzigingen doorgevoerd in premies, werkgeverbijdragen ed. met een effect op de 
salariskosten (premie verhoging tbv. dekkingsgraad ABP; wijziging in de 
grondslag van de ZVW; verdwijnen 62-1- kort ing; WAO/WIA); 

c) Sinds de peildatum hebben medewerkers periodieker) binnen hun schaal erbij 
gekregen; 

d) Van een enkele partij zijn medewerkers in een hogere schaal overgekomen dan 
ten tijde van het bedrijfsplan gedacht. In een aantal gevallen is een bevordering 
daarvan de reden. Vaker bleek dit door zogenaamde functievolgende overhead te 
komen. Functievolgende overhead zijn medewerkers die in de loop van het proces 
het recht kregen om geplaatst te worden. Zij maakte geen deel uit van het 
primaire proces en daarmee van de oorspronkelijke plaatsingskandidaten maar 
hun functie bij de oude werkgever verviel wel met de komst van de OFGV; 

e) De OFGV kent, in tegenstelling tot gemeenten, geen tussenschaier) (10a en 11a). 
Medewerkers die bij gemeenten in deze tussenschalen zaten zijn bij de OFGV 
overgekomen in de eerst volgende hogere schaal (salarisgarantie sociaal plan). 

De duurder overgekomen medewerkers zijn dus vooral het gevolg van autonome 
ontwikkelingen die niet, of in ieder geval onvoldoende waren voorzien. Een eventuele 
'schuldvraag' is hier dan ook niet relevant. 
De partijen die de onjuiste berekening veroorzaakte zijn weliswaar aan te wijzen, maar 
dit heeft verder geen meerwaarde. De rekensystematiek gaat uit van gemiddelde 
loonkosten die voor elke partij geldt; de over te dragen fte's vermenigvuldigd met de 
gemiddelde loonsom -i- 24% overhead is de bijdrage. Om die reden heeft iedere partij te 
weinig betaald per ingebrachte fte. 

Het is uiterst complex de exacte bijdrage van elke ontwikkeling per partij uit te rekenen. 
Wat wel duidelijk is, is het verschil tussen de door de partijen overgedragen salariskosten 
en de salariskosten die de OFGV in de eerste maanden kwijt is. In de bijlage op pagina 4 
van deze brief is dit weergegeven. 
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Formatie versus bezetting 
Op dit moment is de volledige formatie binnen de OFGV niet bezet; er zijn in totaal 19 
vacatures (primaire taken en overhead). Daarbij moet worden opgemerkt dat vanuit 
Noord-Holland nog geen medewerkers voor de primaire taak zijn geplaatst; zij hebben 
'trekkingsrecht' van ruim 4 fte. wanneer deze volledig worden ingevuld rest nog 
ongeveer 15 fte vacatureruimte. Op basis van de gemiddelde loonsom (€ 66.735,-/fte) is 
slechts financiële ruimte om 9 of 10 van de 19 fte in te vullen. 

De oorzaak van de hogere personeelslasten ligt buiten de OFGV. De hogere kosten zijn 
ofwel ontstaan bij de deelnemers (bv. onjuiste gegevens, hogere schaal en periodieken) 
ofwel ontstaan door autonome ontwikkelingen (sociaal plan, cao-ontwikkelingen). De 
meest zuivere oplossing zou zijn als partijen het tekort aanvullen. Toch meent het 
Dagelijks Bestuur dit niet aan u te moeten voorleggen. Gelet op de huidige financiële 
situatie bij nagenoeg alle gemeenten en provincies in Nederland lijkt het ons niet 
verantwoord een hogere financiële claim bij de deelnemende partijen neer te leggen. De 
voorliggende begroting is daarmee op het niveau van die van 2013 verminderd met de 
afgesproken taakstelling van 1%. 

Om het tekort te dekken besloot het Dagelijks Bestuur de directeur van de OFGV de 
ruimte te bieden eventuele meevallers in de begroting om te buigen ten gunste van de 
salariskosten. Voor het restant van het tekort zullen de deelnemers collectief terug 
moeten gaan in de afname van taken. De OFGV zal in overleg treden met uw college 
over het verminderen van taken en de precieze omvang daarvan. 

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 15 deelnemende 
gemeenten en aan provinciale staten van de twee deelnemende provincies. De colleges 
van deze 17 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. 

Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de 
Van de Omgevingsdienst Flevolan^J.^ Gooi en Vechtstreek 
de voofz'\tt 



Vergelijking salariskosten bedrijfsplan (begroting 2013) en 
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Bedrijfsplan prijspeil 2011 Werkelijk 2013 
gemiddelde 
salarislasten 

gemiddelde 
salarislasten 

Partner fte bedrag per fte fte bedrag. perf te 
Aimere 7,81 C 487.241 £ 62 387 7,67 £ 512.523 € 66,822 
Lelystad 7,05 € 381.224 € 54.074 6,23 £ 354,855 € 58,564 
Zeewolde 5,26 312.403 € 59.392 4,06 £ 230.391 £ 56,747 
Flevoland 39,15 2.527.232 € 54.553 34,4 € 2,450,022 £ 71.222 
Urk 1,90 € 103,968 £ 54.720 2 £ 122.015 £ 61.008 
Dronten 5,71 321.463 € 56.298 3,6 £ 222.483 € 61.801 
Noordoostpolder 3,28 € 191.733 € 58.455 2 £ 118.646 € 59.323 
MSF 8,85 £ 514.820 € 58.172 6,28 £ 400.755 £ 63.815 
SEPH 1,71 € 126.693 € 74.089 1,78 £ 134.934 € 75.806 
Noord Hoiiand 4,28 € 234.381 € 54,762 0 £ -
Muiden 1,50 £ 75.866 € 50.577 0 € Bussum 3,25 € 193.190 € 59.443 2 £ 137.354 € 68.677 
Naarden 1,90 € 109.532 £ 57.648 1 £ 65.918 € 65.918 
Hilversum 1,60 £ U1.228 € 75.768 2 £ 140.132 € 70.066 
Weesp 4,20 251547 € 59.892 5,45 £ 344.980 € 63.299 
Huizen 2,00 € 118.834 € 59.417 1 £ 57.345 € 57.345 
Wijdemeren 2,92 169.287 € 57.975 1,5 £ 92.780 € 51.854 
Biaricum/Laren 1.25 € 71.963 57,571 1 £ 55,589 € 55.589 
Gewest 0,50 € 40.854 € 81.708 1 £ 86,265 € 86.265 
Totaal 104,12 £ 6.312.604 £ 60.628 82,97 £ 5.536.990 e 66.735 

Verschil 
gemiddelde totaal voor 
salarislasten ingebrachte 
per fte formatie 
€ 4.435 £ 34.016 
£ 4.490 € 27.972 
€ -2.646 € -10.741 
€ 6.669 £ 229.415 
€ 6.288 12.575 
€ 5.503 € 19.810 
€ 868 € 1.735 
€ 5.643 € 35.437 
€ 1.716 € 3.055 
- -
- -
€ 9.234 £ 18.468 
€ 8.270 € 8.270 
€ -5.702 C -11.403 
£ 3.407 € 18 568 
€ -2.072 € -2.072 
€ 3.879 € 5.818 
€ -1.981 € -1.981 
€ 4.558 € 4.558 
€ 6.107 € 393.499 

% 
percentage 
veroorzaking 
verschil 

8,64% 
7,11% 

-2,73% 
58,30% 
3,20% 
5,035 
0,44% 
9,01% 
0,78%  
0,00%  
0,00%  
4,59%  
2,10% 

-2,90%  
4,72% 

-0,53%  
1,48% 

-0,50% 
1,16% 

100,00% 

£ 

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Saldo 
extra bijdrage MSF SepH Gewest deelnemers 
C 60.716 £ € 754 f 61,480 
€ 49.929 € 36.806 € 482 £ 87217 
£ -19.172 € 8.019 € 96 £ -11.056 
€ 409.490 C € 3.451 £ 412.941 
£ 22.446 € 4.461 € 113 £ 27.020 
€ 35.359 € £ 225 £ 35.584 
€ 3.097 € 13.966 € 322 £ 17.385 
€ 63.252 € -63.252 € € 5.453 € -5.453 € € € € € 222 £ 222 
€ 32.965 € 1.065 £ 34.030 
£ 14.762 € 576 £ 15.338 
€ -20354 € 2.816 £ -17.538 
€ 33.142"' C 590 £ 33.733 
€ -3.599 € 1.407 £ -2.292 
€ 10.385 € 787 £ 11.172 
€ -3.537 € 672 £ -2.865 
€ 8.135 £ -8.135 € € 702.369 £ € € £ 702.369 
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O 
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Ontwerp 
Begroting 2014 



Voorwoord 

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, 
Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, 
Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren en Zeewolde, de Provincie Flevoland en de 
Provincie Noord-Holland. Deze 17 partijen zijn overeengekomen de taken op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht te bundelen in 
één regionale uitvoeringsdienst. Met een totale formatie van 137,4 fte ontstaat een 
robuuste organisatie die in staat is de taken op een hoog kwaliteitsniveau en uniform in 
het hele gebied uit te voeren. 

Uitdagingen 2014 voor de nieuwe organisatie 
Op 1 januari 2013 is de OFGV aan de uitvoering van haar taken begonnen. Medewerkers 
van de 17 deelnemers zijn samengebracht in één nieuwe organisatie. Als nieuwe 
organisatie staat 2013 in het teken van het samenbrengen van de diverse 
disciplines/organisaties, het stroomlijnen van de processen, uniformiteit aanbrengen in 
de diverse producten en het leren kennen van elkaar. Een flinke klus waarbij 'de winkel 
ook gewoon open is'. De dienst zal de vergunningen leveren die worden aangevraagd, zal 
controles uitoefenen volgens plan en zal optreden waar nodig. 
In 2014 zal de OFGV verder gaan met het inrichten van de organisatie, het verhelderen 
van de taakopdracht van de deelnemers en het verbeteren en efficiënter maken van de 
dienstverlening. 

Risico's salarisbegroting 
Ten tijde van het opstellen van deze begroting (februari 2013) is geconstateerd dat er 
een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen de begrote salarissom en de werkelijke 
salarissom na de overdracht van medewerkers van de deelnemers aan de OFGV. Dit 
risico was deels reeds voorzien in 2012 en op 12 november 2012 voorgelegd aan het 
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur nam toen nog geen besluit omdat nog niet 
zeker was of dit tekort zich ook feitelijk zou voordoen. Nu de medewerkers zijn 
overgedragen en de eerste salarisrun achter de rug is, blijkt dit risico zich wel feitelijk 
voor te doen. 
In deze versie van de Ontwerpbegroting 2014 is de begrote salarissom conform 2013 als 
taakstellend gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat met de deelnemers overleg gevoerd 
moet worden welke taken er met het mogelijke personeelsbestand uitgevoerd 
kunnen/moeten worden en welke niet. 

Wijzigingen ten opzichte van 2013 
De begroting 2013 met meerjarenraming 2014-2017 is op 12 november 2012 door het 
Algemeen Bestuur van de OFGV vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting 2014 is 
de meerjarenraming als uitgangspunt genomen, waarbij de budgetten kritisch zijn bezien 
op de gevolgen van aanbestedingen en verbeterde inzichten in benodigde middelen voor 
de taakuitvoering. 
De concept begroting 2014 bevat in de toelichting per begrotingspost een vergelijking 
met het budget conform de vastgestelde begroting 2013. Wijzigingen ten opzichte van 
2013 zijn verwerkt in de begrote bedragen voor accountantskosten, huisvestingskosten, 
diverse kosten, ICT kosten en HRM kosten. Deze wijzigingen doen gesaldeerd een beroep 
op de begrotingspost onvoorzien voor in totaal € 43.550,-. Door het veriagen van de 
begrotingspost onvoorzien zijn de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2018 
sluitend. 



Van Ontwerpbegroting naar Begroting 
De Ontwerpbegroting wordt door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en ter inzage gelegd 
bij de 17 deelnemers. De deelnemers hebben conform de Gemeenschappelijke Regeling 
de mogelijkheid om hun zienswijzen over de Ontwerpbegroting in te dienen. Het 
Dagelijks Bestuur biedt vervolgens de (eventueel aangepaste) Begroting 2014 ter 
vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan, waarbij de zienswijzen van de deelnemers en 
de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop worden behandeld. 

Slotwoord 
In januari 2013 is de OFGV als eerste omgevingsdienst nieuwe stijl daadwerkelijk van 
start gegaan. Het enthousiasme en de gedrevenheid die dat mogelijk hebben gemaakt, 
willen wij doorzetten in de ambitie om niet alleen een verplichte, maar vooral een 
gewaardeerde samenwerkingspartner te zijn. 

Lelystad, 8 maart 2013 

De Secretaris De Voorzitter 



Begroting 2014 

LASTEN Begroting Begroting Meerjarenraming 
Nummer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 PERSONEEL 
1.1 Personeelskosten € 8.521.200 C 8.521.200 € 8.521.200 € 8.521.200 € 8.521.200 € 8.521.200 
5.2 Taakstelling bezuiniging 1 % per jaar € - € -112.269 € -224.539 € -336.808 € -449.077 € -561.347 
1.2 Opleidingskosten € 340.800 € 340.800 € 340.800 € 340.800 € 213.030 € 213.030 
1.3 Algemene personeelskosten € 426.100 € 426.100 € 426.100 € 426.100 € 426.100 € 426.100 

2 PERSONEEL DERDEN 
2.1 Inhuur bij ziekte e 85.200 € 85.200 C 85.200 € 85.200 C 85.200 € 85.200 

2.2 Inhuur ICT € € c € € € 3 KAPITAALLASTEN 
3.1 Rente ICT € 27.100 € 17.550 € 17.550 C 17.550 € 17.550 C 17.550 

Rente Meubilair C 15.100 C 17.500 € 17.500 e 17.500 € 17.500 C 17.500 
Rente Verbouwing c - € 20.400 € 20.400 € 20.400 € 20.400 € 20.400 

3.2 Afschrijving ICT e 131.500 € 112.000 € 112.000 C 112.000 € 112.000 e 112.000 
Afschrijving Meubilair e 20.100 € 35.000 € 35.000 € 35.000 C 35.000 € 35.000 
Afschrijving Verbouwing^ € € 40.800 € 40.800 € 40.800 € 40.800 € 40.800 

4 INDIRECTE KOSTEN 
4.1 Huisvesting (pandgebonden) € 279.632 € 279.632 € 279.632 € 279.632 € 279.632 € 279.632 
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) € 256.500 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 
4.3 ICT jaarlijkse exploitatielasten € 484.400 € 587.100 € 587.100 € 587.100 € 587.100 € 587.100 
4.4 Wagenpark € 210.900 e 210.900 € 210.900 € 210.900 € 210.900 € 210.900 
4.5 Diverse kosten € 137.400 € 120.400 C 120.400 € 120.400 € 120.400 € 120.400 
4.6 Accountant € 45.000 € 25.000 C 25.000 C 25.000 e 25.000 € 25.000 
4.7 HRM € € 55.000 C 55.000 € 55.000 e 55.000 € 55.000 

5 ONVOORZIEN 
5J. Onvoorzien  e  246.000 € 202.350 € 202.350 e  202.350 € 123.000 € 123.000 

Subtotaal e e C 11.002.393 c 10.890.124 C 10.570.735 C 10.458.465 
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 

6.1 Directe productiekosten Flevoland € 452.000 € 452.000 € 452.000 € 452.000 € 452.000 € 452.000 
6.2 Directe productiekosten Almere € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 
6.3 Directe productiekosten Naarden € 12.520 € 12.520 € 12.520 € 12.520 € 12.520 e 12.520 

7 OVERIGE KOSTEN 
7.1 Prijscompensatie 0 % € € € € € € 
7.2 Vorming reserves  € - € - € - _ € € - € -__ 

Totaal € C C 11.486.913 C 11.374.644 C 11.055.255 € 10.942.985 



BATEN Begroting Begroting Meerjarenraming 
Nummer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 BUDRAGEN DEELNEMERS 
1.1 Almere € 891.059 e 882.348 € 873.638 € 864.927 € 840.147 € 831.436 
1.2 Lelystad € 1.128.738 e 1.117.451 € 1.106.164 € 1.094.876 € 1.062.765 € 1.051.478 
1.3 Zeewolde C 645.931 € 639.471 € 633.012 € 626.553 C 608.177 € 601.718 
1.4 Provincie Flevoland € 5.369.930 '€ 5.320.751 '€ 5.271.571 5.222.392 '€ 5.082.484 'e 5.033.305 
1.5 Urk € 243.965 € 241.526 € 239.086 € 236.646 e 229.706 € 227.266 
1.6 Dronten € 560.315 € 554.712 € 549.108 € 543.505 c 527.565 € 521.962 
1.7 Noordoostpolder € 485.886 € 481.028 € 476.169 € 471.310 € 457.487 € 452.628 
1.8 Noord Holland € 394.173 € 390.231 € 386.290 € 382.348 € 371.134 € 367.193 
1.9 Muiden € 124.125 € 122.884 C 121.642 € 120.401 € 116.870 € 115.629 

1.10 Bussum € 319.689 € 316.492 € 313.295 € 310.098 € 301.004 € 297.807 
1.11 Naarden € 260.213 '€ 257.736 255.259 252.783 '€ 245.736 '€ 243.259 
1.12 Hilversum € 177.927 € 176.148 € 174.369 e 172.590 e 167.528 € 165.749 
1.13 Weesp € 409.552 € 405.456 € 401.361 € 397.265 € 385.614 € 381.518 
1.14 Huizen € 213.634 € 211.498 € 209.362 € 207.225 € 201.148 € 199.011 
1.15 Wijdemeren € 331.815 € 328.496 € 325.178 C 321.860 € 312.420 € 309.102 
1.16 Blaricum € 61.800 e 61.182 € 60.564 e 59.946 € 58.188 € 57.570 
1.17 Laren  € 92.700 € 91.773 € 90.846 € 89.919 € 87.282 € 86.355 

Totaal e C 11.486.913 C 11.374.644 e 11.055.255 C 10.942.985 



Toelichting op de Begroting 2014 - Lasten 

1. Personeel 

1.1 Personeelskosten 
In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. Na 
de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de formatie 
van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve formatie (104,1 
fte) en 24% management en ondersteunende formatie (33,3 fte). 

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is gebleken dat het begrote 
bedrag van € 8.521.200,- niet toereikend is om 137,4 fte personeel in dienst te kunnen 
nemen. De gemiddelde salarissom van het direct productieve personeel wat is 
overgekomen van de 17 partners (83 fte) bedraagt € 65.735,- per fte. Wanneer dit als 
normbedrag wordt gehanteerd, zou de begrote loonsom uitkomen op € 9.172.000,-
hetgeen een overschrijding is van € 650.800,-. 

In deze begroting is de begrote salarissom conform 2013 ad € 8.521.200,- als 
taakstellend gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat met de deelnemers overleg gevoerd 
moet worden welke taken er met het mogelijke personeelsbestand ad 127,7 fte 
uitgevoerd kunnen/moeten worden en welke niet. 

Personeelskosten (salar issom) bedri j fsplan werkel i jk taakstel lend 
Formatieplaatsen 137,44 137,44 127,69 
Normbedrag € 62.000 € 66.735 € 56.735 
Salarissom € 8.521.280 € 9.172.037 € 8.521.280 

5.2 Taakstellende bezuiniging 
Conform het bedrijfsplan is een taakstellende bezuiniging van 1 % per jaar, oplopend tot 
5% in 2018, van het begrotingstotaal 2013 (exclusief directe productiekosten) 
opgenomen. Deze taakstelling is in het bedrijfsplan afgesproken in verband met 
verwachte efficiency voordelen van het bundelen van de taken. Daarom is de taakstelling 
opgenomen onder de personeelskosten. 
Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is nog niet bekend hoe deze 
taakstelling zal worden ingevuld, mede gezien de hogere salarissom van het 
overgekomen personeel zoals gemeld onder 1.1. 

1.2 Opleidingskosten 
Het budget voor opleidingskosten bedraagt tot en met 2016 4% van de salarissom. Dit is 
benodigd voor de landelijk beoogde kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en 
handhaving. Zoals besloten bij de behandeling van de Begroting 2013, gaat dit 
percentage vanaf 2017 omlaag naar het gemiddelde percentage van de deelnemers. 
Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is het percentage 
opleidingskosten van alle deelnemers nog niet bekend, daarom is pro forma gerekend 
met 2,5% van de salarissom vanaf 2017. 

1.3 Algemene personeelskosten 
Het budget voor algemene personeelskosten bedraagt 5% van de salarissom. Op het 
moment van opstellen van deze ontwerpbegroting valt nog niet te voorspellen wat de 
financiële gevolgen zijn van de afgesproken arbeidsvoorwaarden, toch is getracht dit 
budget te verdelen naar de diverse onderdelen. 



De specificatie is als volgt: 

Overige personeelskosten 
Piket € 15.000 
Overwerk € 10.000 
Werkkleding € 25.000 
OR/GO € 10.000 
BHV € 10.000 
Personeelsvereniging € 3.600 
Bijzondere vieringen € 5.000 
Belastingheffing tabiets & telefoon € 30.000 
Reiskosten € 317.500 
Totaal over ige personeelskosten 426.100 1 

2. Inhuur 

2.1 Inhuur bij ziekte 
Het inhuurbudget voor vervanging van langdurig zieken bedraagt 1% van de salarissom. 
Uitgangspunt hiervoor is dat van een gemiddeld ziektepercentage van 5%, 20% bestaat 
uit langdurig zieken. 

2.2 InhuurICT 
Er is geen budget geraamd voor externe inhuur op ICT-gebied. 

3. Kapitaallasten 

3.1 Rente 
De kapitaallasten bevatten naast afschrijvingen ook een rentecomponent. Deze bedraagt 
5% over het geïnvesteerd vermogen in de kapitaalgoederen. 

3.2 Afschrijvingen 
De investeringen in ICT hardware worden in 3 jaar afgeschreven, de investeringen in ICT 
software worden in 4 jaar afgeschreven. 
De investeringen in het pand (verbouwing) worden in 10 jaar afgeschreven, meubilair 
wordt in 15 jaar afgeschreven. 

De specificatie van de kapitaallasten is als volgt: 

I nves te r i ng Afschr i j v ing 
Uit de aanbesteding perceel 1 € 242.000 80.667 e 12.100 
Aanvullend op perceel 1 (oa TV+TC+deurdisplay) € 49.000 e 16.333 € 2.450 
Financieel Pakket Afas € 60.000 € 15.000 e 3.000 
iTotaal kap i taa l las ten ICT c 112.000 c 17.550 

Kapi taa l las ten hu isves t ing Inves te r i ng Afschr i j v ing Rente 
Verbouwing pand € 407.500 C 40.750 € 20.375 
Meubilair € 350.000 € 35.000 e 17.500 

iTotaal kap i taa l las ten hu isves t ing 75.750 37 .875 

Een totaalvergelijking van de kosten voor huisvesting en ICT, zowel de kapitaallasten als 
de jaarlijkse exploitatiekosten, is weergegeven onder respectievelijk toelichting 4.2 en 
toelichting 4.3. 



4. Indirecte kosten 

4.1 Huisvesting (pandgebonden) 
De pandgebonden huisvestingslasten betreffen de huurlasten zoals overeengekomen met 
de verhuurder, de Provincie Flevoland. Tevens bevat deze post de andere lasten 
verbonden aan de huisvesting zoals gas-water-licht, verzekering, belasting, schoonmaak 
en beveiliging. 
Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is nog niet duidelijk welk 
bedrag gehanteerd moet worden voor de huurverhoging per 1 januari 2014. Ook is met 
de verhuurder afgesproken dat de services afgerekend zullen worden op basis van 
werkelijk gemaakte kosten. Het begrotingsbedrag 2013 wordt vooralsnog aangehouden 
in verband met mogelijke huurverhoging en de afrekening van de services. 

De specificatie is als volgt: 

1 Huisvesting (pandgebonden) 
Huur € 182.520 
Huur 4e verdieping 105 nn2 € 11.025 
Services (energie, verzekering, OZB, schoonmaak, beveiliging) € 76.641 
Services (vuilafvoer, gladheidsbestrijding) 4.997 

€ 275.183 
Huurverhoging, afrekening sen/ices nnb 
1 Totaai huisvesting (pandgebonden) c 279.632 1 

4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 
De dienstgebonden huisvestingslasten betreft het budget voor meubilair, inrichting, 
catering en dergelijke. 

De specificatie is als volgt: 

1 Huisvesting (niet-pandgebonden) 
Catering € 65.000 
Koffiemachines huur, ondertioud, verbruik € 20.000 
Onderhoud pand en inrichting € 15.000 
Verzekering inboedel € 4.000 
Onderhoud beplanting € 2.500 
Huur meubilair (bureaus en bureaustoelen Flevoland) € 23.500 
1 Totaai huisvesting (niet-pandgebonden) € 130.000 1 

Een totaalvergelijking tussen de begroting 2013 en 2014 voor de huisvestingskosten 
(zowel kapitaallasten als exploitatiekosten) is als volgt: 

Totaal vergelijking huisvesting begroting 2013 begroting 2014 verschil 
Pandgebonden € 279.632 e 279.632 € -
Niet pandgebonden € 256.500 € 130.000 € -126.500 
Afschrijving meubilair e 20.100 € 35.000 € 14.900 
Rente meubilair € 15.100 € 17.500 € 2.400 
Afschrijving verbouwing € € 40.800 € 40.800 
Rente verbouwing C C 20.400 € 20.400 
Totaal C 571.332 c 523.332 C -48.000 

De huisvestingskosten waren in de begroting 2013 ruim begroot. Door scherp te letten 
op inkoopprijzen en zelf te investeren in verbouwing en meubilair, vallen de totale 
huisvestingskosten € 48.000 lager uit. Dit is toegevoegd aan het saldo onvoorzien (zie 
5.1). 

4.3 ICT laarliikse exploitatielasten 
De exploitatiekosten van de ICT betreffen onderhoud, licenties en dergelijke. Hierbij is 
rekening gehouden met het uitbesteden van werkzaamheden. 



De specificatie is als volgt: 

ICT jaarlijkse exploitatielasten 1 
Aanbesteding perceel 1 (hardware) € 126.000 
Aanbesteding perceel 2 (software kantoorautomatisering) e 190.000 
Aanbesteding perceel 3 (software nilieupakketten) € 150.000 
Overige apparatuur, internet en intranet € 7.100 
Huur telefooncentrale € 12.000 
Extra applicaties/modules zoals Sesom,Geomileu,S2Go etc € 45.000 
Aansluiting landelijke systemen € 12.000 
Tooiing servicedesk € 11.000 
Jaarlijks onderhoud/licentie Afas € 14.000 
Onvoorzien € 20.000 
Totaal ICT jaarlijkse exploitatielasten c 587.100 1 

Een totaalvergelijking tussen de begroting 2013 en 2014 voor de ICT-kosten (zowel 
kapitaallasten als exploitatiekosten) is als volgt: 

Totaal vergelijking ICT begroting 2013 begroting 2014 verschil 
Afschrijving ICT € 131.500 € 112.000 e -19.500 
Rente ICT € 27.100 € 17.550 € -9.550 
ICT jaarlijkse exploitatielasten e 484.400 e 587.100 € 102.700 
Totaal C 643.000 C 716.650 C 73.650 

De ICT-kosten vallen hoger uit dan in de begroting 2013 voorzien. Dit wordt veroorzaakt 
door benodigde extra applicaties voor het digitaal raadplegen van wetteksten, 
specialistische software voor geo/hydrofolie en geluidsmetingen, extra beveiliging van 
documenten die door handhavers in het veld geraadpleegd worden en hogere kosten 
voor de aansluiting op verplichte landelijke systemen. Deze hogere ICT-kosten zijn 
onttrokken aan het saldo onvoorzien (zie 5.1). 

4.4 Wagenpark 
De raming voor het wagenpark is gebaseerd op gemiddelde jaarlijkse leasetarieven van 
handhavingsvoertuigen ad € 9.200,-. Uitgangspunt is 23 voertuigen die tevens als 
mobiele werkplek dienen. 
Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is de aanbesteding voor het 
aangaan van een meerjarig leasecontract nog niet gestart. In die aanbesteding zal een zo 
kosteneffectief mogelijke balans worden gevonden tussen de inzet van dienstvoertuigen 
en privé voertuigen. 

4.5 Diverse kosten 
De raming voor diverse kosten bedroeg € 1.000,- per fte en is bestemd voor 
kantoorkosten betaald zoals post, repro en kantoorartikelen. De raming is veriaagd met 
€ 17.000,- omdat abonnementen op wetteksten en dergelijke digitaal zullen worden 
afgenomen, dit is verwerkt in de ICT jaarlijkse exploitatielasten. Dit is toegevoegd aan 
het saldo onvoorzien (zie 5.1). 

De specificatie is als volgt: 

Diverse kosten 
Postbus en postzegels € 2.400 
Verzekeringen wa, ongevallen, materieel € 30.000 
Representatie incl catering bij vergaderingen € 20.000 
Kantoorartikelen € 20.000 
Abonnementen € 10.000 
Lidmaatschap Omgevingsdiensten.nl € 10.000 
Communicatie € 28.000 

120.400 1 



4.6 Accountant 
Het bedrag benodigd voor accountantscontrole is ten opzichte van de begroting 2013 
verlaagd met € 20.000 vanwege een gunstige aanbesteding aan huisaccountant Deloitte. 
Dit is toegevoegd aan het saldo onvoorzien (zie 5.1). 

4.7 HRM 
In de begroting 2013 was geen rekening gehouden met een budget voor HRM-kosten. 
Het is echter wel nodig om (beperkte) bedragen op te nemen voor onder andere 
bezwaar- en beroepsprocedures en risicoinventarisatie. Het benodigde budget is 
onttrokken aan het saldo onvoorzien (zie 5.1). 

De specificatie is als volgt: 

HRM 
Arbo - RIE € 15.000 
Werving en Selectie € 20.000 
Functievi/aardering, bezwaar en beroep € 10.000 
Integriteitsregeling/vertrouwenspersoon € 10.000 
Totaal HRM 55.000 

5. Onvoorzien 

5.1 Onvoorzien 
Het bedrag voor onvoorzien bedroeg in 2013 10% van de begroting exclusief 
personeelskosten. Zoals besloten bij de behandeling van de Begroting 2013, gaat dit 
percentage vanaf 2017 omlaag naar het gemiddelde percentage van de deelnemers. 
Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is het percentage onvoorzien 
van alle deelnemers nog niet bekend, daarom is pro forma gerekend met 5% van de 
begroting exclusief personeelskosten vanaf 2017. 

De overschotten en tekorten van diverse begrotingsposten zijn verwerkt in het saldo 
onvoorzien. De verschillen tussen de begroting 2013 en de begroting 2014 zijn als volgt: 

1 Begroting 2013 € 
Bij: lagere accountantskosten € 20.000 
Bij: lagere huisvestingskosten € 48.000 
Bij: lagere diverse kosten € 17.000 
Af: hogere ICT kosten € -73.650 
Af: hogere HRM kosten € -55.000 

Ic 202.350 1 

De volgende risico's in de bedrijfsvoering zullen, indien deze zich voordoen, gedekt 
moeten worden uit de begrotingspost onvoorzien: 
- Reiskostendeclaraties (dienstreizen en woon/werk). 
- Indexering huurcontract, werkelijke afrekening huisvestingskosten. 
- Uitkomsten RIE: aanpassingen in verband met Arbo omstandigheden. 
- Reïntegratiekosten langdurig zieke medewerkers. 
- Invoering werkkostenregeling. 

- Aanvullende applicaties (software) voor uitvoering wettelijke taken. 

6. Directe productiekosten 
6.1 Geluidbeleid, groene handhaving etcetera 
Directe productiekosten zijn budgetten van deelnemers die benodigd zijn voor het 
uitvoeren van specifieke taken. Deze directe productiekosten worden niet procentueel 
verdeeld over alle deelnemers maar worden door de specifieke deelnemers overgedragen 
aan de Omgevingsdienst. 



Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de directe productiekosten van de Provincie 
Flevoland gewijzigd: 

- € 50.000,- minder legesbaten vergunningverlening (was € 180.000,-) 
- € 50.000,- minder extern advieslasten vergunningverlening en handhaving (waren 

respectievelijk € 95.000,- en € 95.000,-) 
Deze twee wijzigingen zijn budgetneutraal. 

De specificatie is als volgt: 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN PROVINCIE FLEVOLAND 
Groene handhaving kapitaallasten vaartuigen € 52.000 
Groene handhaving vaartuigen € 60.000 
Groene handhaving services € 10.000 
Groene handhaving steunpunten € 42.000 
Advertenties milieuwetten € 70.000 
Landelijk meldpunt afvalstoffenheffing € 130.000 
Extern advies vergunningverlening C 65.000 
Extern advies handhaving € 75.000 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden € 20.000 
Uitvoering geluidbeleid e 35.000 
Beheer grondwatermeetnet  € 103.000 

Subtotaal C 662.000 
Baten Legesheffing vergunningen € 130.000 

Vergoeding groene handhaving randmeren C 80.000 
Totaal Provincie Flevoland C 452.000 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE ALMERE 
Bijdrage BRZO, platform milieu HH € 4.000 
Deelname Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouw -f Convenant Glastuinb & Milie € 1.000 
Deelname Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO) € 7.000 
Boormanagementmodule Nazca € 1.800 
Geluidsmeter € 1.200 
Onderhoud Nazca-i bodem € 5.000 

Totaal Gemeente Almere C 20.000 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE NAARDEN 
Geluid kapitaallasten € 936 
MAP algemeen uitbesteed werk € 11.584 

Totaal Gemeente Naarden C 12.520 

7. Overige kosten 

7.1 Prijscompensatie 
De Omgevingsdienst verhoogt haar budgetten niet met loon- en prijscompensatie, 
bedragen in de begroting 2013 zijn gebaseerd op het prijspeil van 2011. 

De 

7.2 Vorming reserves 
Eventuele resterende middelen zullen middels resultaatbestemming toegevoegd worden 
aan de reserve. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met reservevorming, 
een eventuele buffer zal daarom uit het rekeningresultaat gerealiseerd moeten worden. 



Toelichting op de Begroting 2014 - Baten 

1. Bijdragen partners 

De bijdragen van deelnemers aan de begroting van de OFGV zijn berekend op basis van 
de kosten 2011 van de taakuitvoering bij de latende organisatie. Deze berekening leidt 
tot een procentuele deelname in, en bijdrage aan, de Omgevingsdienst. Zoals genoemd 
bij de directe productiekosten worden deze budgetten overgedragen door de deelnemer 
waarvoor de specifieke taken uitgevoerd zullen worden. Dit leidt tot de volgende 
bijdragen aan de OFGV: 

n / 
Deelnemer % Su btotaal To taal 
Almere 7,76% € 862.348 € 20.000 € 882.348 
Lelystad 10,05% € 1.117.451 € - € 1.117.451 
Zeewolde 5,75% € 639.471 € - € 639.471 
Flevoland 43,80% € 4.868.751 € 452.000 € 5.320.751 
Urk 2,17% € 241.526 e - € 241.526 
Dronten 4,99% € 554.712 € € 554.712 
Noordoostpolder 4,33% € 481.028 € € 481.028 
Noord Holland 3,51% € 390,231 € € 390.231 
Muiden 1,11% e 122.884 € € 122.884 
Bussum 2,85% € 316.492 € - € 316.492 
Naarden 2,21% € 245.216 € 12.520 € 257.736 
Hilversum 1,58% e 176.148 € - € 176.148 
Weesp 3,65% € 405.456 € € 405.456 
Huizen 1,90% C 211.498 e € 211.498 
Wijdemeren 2,96% € 328.496 € € 328.496 
Blaricum 0,55% € 61.182 e € 61.182 
Laren 0,83% € 91.773 € - € 91.773 
Totaal 100% € 11.114.663 C 484.520 € 11.599.183 
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