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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 

In uw brief van 5 maart 2014 met kenmerk 2014 OFGV ms03, heeft u conform het bepaalde in 
art 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Provinciale Staten de begrotingswijziging 2014 en de 
ontwerpbegroting 2015 toegezonden en de zienswijze ter zake gevraagd. Gedeputeerde Staten 
stellen in de eerstvolgende vergadering aan Provinciale Staten voor de volgende zienswijze vast te 
stellen. 

Zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2014 
Wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen en kunnen Instemmen met de begrotingswijziging 2014. 
Het voorbehoud hierbij is dat gemeenten de door hen gekregen WABO-decentrallsatie middelen ook 
daadwerkelijk Inbrengen. 

Zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 
Bij de oprichting van de OFGV is afgesproken dat er gedurende de eerste vijf jaren jaarlijks een 
bezuinigingstaakstelling wordt opgenomen van 1% van de oorspronkelijke begroting. De reden 
hiervoor is dat alle partners de Investeringen uit de opstartfase kunnen terugverdienen conform 
bedrijfsplan. 

Wij merken op dat met Ingang van 2015 de bezuinigingstaakstelling over de partners verdeeld wordt 
conform de, als gevolg van de WABO-decentrallsatie, gewijzigde stemverhoudingen. De gewijzigde 
percentages zorgen ervoor dat de provincie jaarlijks een substantieel bedrag minder korting krijgt 
dan afgesproken is in het bedrijfsplan. Dit bedrag krijgen de gemeenten In de voorgestelde 
begroting extra aan korting. Door de verminderde korting past de bijdrage aan de OFGV niet meer 
binnen de provinciale begroting. Wij verzoeken u om de taakstelling over de partners te verdelen 
conform de oorspronkelijke verhoudingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst 
wederom taakverschuivingen plaatsvinden. Om ook dan de gemaakte afspraken overzichtelijk te 
houden ligt het in de rede uit te gaan van de oorspronkelijke verhoudingen. 

Tevens merken wij op dat in de begroting de hoogte van de jaarlijkse bezuinigingstaakstelling 
afwijkt van de hoogte van de taakstelling uit de begroting 2013. Wij verzoeken u deze taakstelling 
te wijzigen naar de oorspronkelijke taakstelling van € 118.380. 
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Voorbehoud goedkeuring zienswijze in Provinciale Staten 
Op 28 mei 2014 wordt bovenstaande zienswijze bekrachtigd In Provinciale Staten. Gezien de door u 
gestelde deadline van 11 mei, is besloten om de zienswijze alvast aan u kenbaar te maken, 
vooruitlopend op besluitvorming door Provinciale Staten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal M J.lj. Witteman 


