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

Het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst Flevoland St Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) 
Postbus 2341 
8203 AH LELYSTAD 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

£-mai/ 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlasen Uw kenmerk 

'3 APR. 2013 
Onderwerp 
Door Gedeputeerde Staten voorgestelde zienswijze Provinciale Staten 
m.b.t. conceptbegroting OFGV 2014 

Ons kenmerk 
1475000 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

ln uw brief van 15 maart 2013 met kenmerk 2013 OFGV msi 7, heeft u conform het bepaalde in 
art 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Provinciale Staten de ontwerp begroting 2014 
toegezonden en de zienswijze ter zake gevraagd. Gedeputeerde Staten stelt op 15 mei aan 
Provinciale Staten voor de volgende zienswijze vast te stellen. 

Zienswijze met betrekking tot takendiscussie 
Bij de start van de OFGV is afgesproken dat de begroting een taakstellend karakter heeft. Het is aan 
u om aan deze taakstelling te voldoen. 
De nu toegezonden ontwerpbegroring 2014 past binnen de financieel gestelde kaders, echter in de 
aanbiedingsbrief geeft u aan dat er een takendiscussie moet plaatsvinden vanwege de salariskosten. 
Een dergelijke takendiscussie past niet bij de taakstelling om goedkoper en efficiënter te werken. 
Eventuele tegenvallers dienen door de OFGV te worden opgevangen binnen de begroting. 

Zienswijze met betrekking tot inzicht in de doelstellingen, de uit te voeren activiteiten en de 
bijbehorende lasten. 
Middels deze begroting is Inhoudelijk niet te beoordelen of de OFGV haar opdrachten 
overeenkomstig de afspraken zal en kan uitvoeren. Verder wordt er geen Inzicht gegeven in de 
financiële positie en het weerstandsvermogen van de OFGV. De betreffende verplichte paragrafen 
ontbreken (o.a. weerstandsvermogen, financieringen en onderhoud kapitaalgoederen). 
Feitelijk voldoet de Ingediende begroting niet aan de wettelijke richtlijnen. In artikel 8 en 25 van 
het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat de begroting een samenhangend inzicht 
geeft in de doelen, de activiteiten en de bijbeherende lasten, ook wel bekend als de drie W vragen 
(Wat wil je bereiken, Wat mag het kosten en Wat ga je er voor doen). 
Wij verzoeken u te voldoen aan de richtlijnen en Inzicht te geven in de te behalen doelen, de 
verwachte activiteiten en de bijbehorende middelen. 
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Zienswijze met betrekking tot outputgedachte 
De ontwerpbegroting 2014 is volledig opgesteld op basis van de inputgedachte. Volgens het 
bedrijfsplan groeit u in 3 jaren naar een output gerichte organisatie (2014 is het 2^ jaar, en er wordt 
nog 100% input gericht geraamd). Er moet een omslag worden gemaakt om in 2015 aan de gemaakte 
afspraken te kunnen voldoen. Dat heeft uiteraard een directe relatie met de 
dienstverleningsovereenkomst en het werkplan 2014. 
Wij verzoeken u aan te geven hoe de omslag zal worden gemaakt en wanneer de begroting is 
gebaseerd op de output gedachte. 

Voorbehoud goedkeuring zienswijze in Provinciale Staten 
Op 15 mei 2013 wordt bovenstaande zienswijze vastgesteld in Provinciale Staten. Gezien de door u 
gestelde deadline van 8 mei, is besloten om de zienswijze alvast aan u kenbaar te maken, 
vooruitlopend op besluitvorming In Provinciale Staten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris, / de voorzitter, 

r. drs'T. van der Wal L ̂  


