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Zienswijze verantwoording opstartbegroting en voorstel 
resultaatbestemming 2012  

 

 
Geacht bestuur, 
 
In juli 2013 hebben wij van u de verantwoording opstartbegroting en voorstel resultaatbestemming 
2012 ontvangen. Hierbij heeft u ons in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 oktober 2013 onze 
zienswijze kenbaar te maken. 
 
Over de verantwoording en het voorstel voor de resultaatbestemming willen wij de volgende 
opmerkingen maken. 
 
In plaats van de afgesproken jaarrekening heeft u een verantwoording gemaakt over het jaar 2012. 
Hiermee wijkt u af van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling, waarin is afgesproken om 
jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Gezien het opstartjaar en het feit dat de accountant er 
mee heeft ingestemd vinden wij dit een goede keuze. Wij gaan ervan uit dat er de komende jaren 
wel sprake is van een vastgestelde jaarrekening. 
 
De verantwoording laat een forse onderbesteding zien die door diverse oorzaken goed verklaard kan 
worden. U doet een voorstel om van de onderbesteding van € 814.000,- een bedrag van € 490.000,- 
door te schuiven voor de ICT-kosten in 2013. In dit voorstel wordt niet duidelijk en concreet 
aangegeven wat er met deze middelen gebeurt. Wij vragen u om een bestedingsplan te maken voor 
deze post. 
 
De rest van het resultaat van € 324.000,- wordt gedoteerd aan de Algemene Reserve. Hiermee blijft 
de Algemene Reserve binnen de maximale hoogte van 5% van het begrotingstotaal 2013, zijnde  
€ 586.000,-.  Deze maximale hoogte is vastgelegd in hoofdstuk 6 van de Nota Weerstandsvermogen 
en Risicomanagement Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Wij vinden het verstandig 
voor de OFGV om een buffer op te bouwen en kunnen dit voorstel dan ook onderschrijven.  
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
de griffier,   de voorzitter, 


