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Onderwerp: 
Extra toelichting ontwerpbegroting OFGV 2014 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 15 maart j l . zonden wij u de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (OFGV) voor 2014. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke 
Regeling OFGV vroegen wij om uw zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te 
maken. In de begeleidende brief (kenmerk 2013 OFGV ms l2 ) hebben wij u deelgenoot 
gemaakt van de onze berekeningen voor de loonsom van de OFGV. Dit was bedoeld ter 
toelichting op een aantal aspecten van het begrotingsproces. Dit heeft echter in plaats 
van de bedoelde verduidelijking en beoogde transparantie, geleid tot onbedoelde onrust 
en onduidelijkheid. Wij bieden u hiervoor onze oprechte verontschuldigingen aan. 

Naar aanleiding van de ontstane onrust heeft het Algemeen bestuur van de OFGV op 
5 april 2013 hierover van gedachten gewisseld. Tijdens dit overleg zijn een aantal zaken 
verduidelijkt. Zo werd geconstateerd dat Lelystad en Naarden eind 2011 wel de correcte 
gegevens te hebben aangeleverd maar de verwerking daarvan in de (toen nog Virtuele') 
opstartbegroting voor de OFGV niet juist is gebeurd. De gegevens zijn onjuist verwerkt 
cq. onjuist weergegeven bij de vertaling in kengetallen met name met betrekking tot de 
gemiddelde loonsom. Ter illustratie ook voor andere posten (zoals pand- en niet-pand 
gebonden huisvestingskosten) is destijds bij de opstelling van de 'virtuele' begroting 
gewerkt met kengetallen en aannames. 

In onze brief van 15 maart hebben we zo volledig mogelijk willen zijn in onze 
informatieverstrekking aan de deelnemende parti jen. Met de berekeningen hebben we 
willen toelichten dat door het beslag wat de, van de deelnemers overgekomen 
medewerkers, nu reeds op de salarisbegroting leggen, voorzienbaar is dat de nog 
resterende vacatures niet allemaal kunnen worden ingevuld. Ten onrechte heeft 
daardoor de indruk kunnen ontstaan dat de OFGV zich niet aan de taakstellende 
begroting zou houden. 
Gelet op dit uitgangspunt is de doorrekening van de salarissom voor ons als OFGV een 
relevant gegeven, voor de raden en staten is dat op dit moment niet van belang. Voor u 
als raden en staten van de deelnemende partijen is de realiteit dat de begroting van de 
OFGV gebaseerd is op de input van 17 partijen per 1 januari 2011. Deze is taakstellend 
in de eerste 5 jaar. Deze taakstelling is in de voorliggende ontwerpbegroting door het DB 
van de OFGV verwerkt. De OFGV zal uiteraard deze begroting niet overschrijden en zal 
dus ook niet de volledige formatie invullen. 
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De opdracht is en blijft om met de wél mogelijke bezetting/capaciteit de werkzaamheden 
uit te voeren die horen bij de overgekomen taken overeenkomstig de afgesproken 
kwaliteit. 

Het mag duidelijk zijn dat voor hetzelfde bedrag, nu minder capaciteit kan worden 
ingevuld. Met de verschillende deelnemers zal worden overlegd op welke wijze de 
overgedragen taken en werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Daarmee willen we 
'recht doen' aan de bijdragen van de verschillende deelnemers. Sowieso was voorzien dat 
dit onderwerp van gesprek zou moeten zijn/gaan worden gelet op de bezuinigingstaak
stelling die aan de OFGV is opgelegd. De resultaten van deze gesprekken zullen aan het 
Algemeen Bestuur van de OFGV kenbaar worden gemaakt. Belangrijkste uitgangspunten 
zijn en blijven: 
• het inachtnemen van de wettelijke termijnen bij het verlenen van vergunningen en; 
• het nastreven van kwaliteitsverbetering van de uitvoering. 

In onze brief van 15 maart hebben wij u in de gelegenheid gesteld om tot uiterli jk 8 mei 
uw zienswijze kenbaar te maken. Wij hebben vernomen dat dit voor een aantal partijen 
een te korte termijn is om de begroting in de raad behandeld te kri jgen. Omdat een 
vastgestelde begroting vóór 1 jul i bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties moet zijn ingediend is er weinig ruimte om te schuiven in de t i jd . De 
ingediende zienswijzen dienen uiteraard verwerkt te kunnen worden. Op basis daarvan 
stelt het Dagelijks Bestuur een advies op voor het AB. De uiteindelijke begroting moet 
vervolgens vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 
26 juni 2013. Rekening houdend met enige verwerkingstijd en met de afgesproken 
voorbereidingstijd voor de AB-leden, is deze datum tot stand gekomen. Om tegemoet te 
komen aan de partijen die stellen niet tijdig de zienswijze in te kunnen dienen heeft het 
AB van de OFGV besloten: 
1. de voorbereidingstijd voor het AB met een week te verkorten; de AB-stukken zullen 

niet 3 maar 2 weken voor de vergadering worden rondgezonden. Dit betekent dat de 
zienswijze termijn gesteld wordt op uiterlijk 15 mei 2013; 

2. de mogelijkheid te bieden om, onder voorbehoud van accorderen in de raad/staten, 
ook vast een concept zienswijze in te dienen vooruitlopend op de bespreking in de 
raad/staten. 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan uw college. Gelijkluidende brieven zijn 
gezonden aan de raden en staten van de overige 16 parti jen. 

Hooga 

J.A. Fl 
Voorz iW/ Begtuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 
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